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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería de empregO e Igualdade

RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola 
que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación 
das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 7 de marzo de 2022 
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, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento SI435B, SI435A e 
SI427B).

A Secretaría Xeral da Igualdade convocou para o ano 2022, a través da Resolución do 7 
de marzo de 2022 (DOG número 52, do 16 de marzo), subvencións destinadas ás entida-
des locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade a través 
dos seguintes programas:

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

b) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tra-
tamento da violencia de xénero (SI435A).

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B).

O artigo 10 da Resolución do 7 de marzo de 2022, que establece o prazo e a forma de 
presentación das solicitudes, indica que a presentación das solicitudes se realizará obriga-
toriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede 
electrónica da Xunta de Galicia. Así mesmo, no artigo 11 determínase a documentación 
que se xuntará ao anexo da solicitude.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro da dita resolución de convoca-
toria pola unidade administrativa encargada da tramitación e a instrución dos procedemen-
tos, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela 
presentado, ben por conter erros, ou ben por non ser suficiente para a determinación do 
cumprimento dos requisitos exixidos para a súa posterior remisión á comisión encargada 
da súa valoración.
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De conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento admi-
nistrativo común das administracións públicas, o artigo 14 da citada resolución de convo-
catoria establece que se a solicitude non está debidamente cuberta ou non se presenta a 
documentación exixida, requirirase a entidade solicitante para que nun prazo de dez (10) 
días hábiles emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, coa advertencia de 
que, de non o facer, se considerará que desistiu da súa solicitude, logo da correspondente 
resolución.

Así mesmo, o segundo parágrafo do artigo 14.1 da Resolución do 7 de marzo de 2022 
establece que, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, de conformida-
de co establecido no artigo 45 da indicada Lei 39/2015, do 1 de outubro, os requirimentos 
de emenda faranse mediante publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os 
mesmos efectos da notificación. Así mesmo, os requirimentos tamén se publicarán na páxi-
na web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non 
están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segun-
do o establecido nas bases reguladoras. Esta relación figura como anexo desta resolución 
(anexo: requirimentos de emenda de documentación, SI435B, SI435A e SI427B).

2. Facer indicación expresa a todas as entidades solicitantes que figuran no anexo 
desta resolución de que son requiridas para que no prazo de dez (10) días hábiles, con-
tados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a 
falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución, 
coa advertencia de que, de non o facer, se lles terá por desistidas da súa solicitude, 
de acordo co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas, logo de que se dite a oportuna resolución ao abeiro 
do artigo 21 desta mesma lei.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o 
proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Secretaría Xeral da 
Igualdade a través da conta de correo promocion.igualdade@xunta.gal ou dos teléfonos indi-
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cados no artigo 27 da resolución de convocatoria (procedemento SI435B: 981 54 53 12; pro-
cedemento SI435A: 881 99 91 63; procedemento SI427B: 981 54 53 56), ou presencialmente.

Santiago de Compostela, 9 de maio de 2022

Susana López Abella 
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO
requirimentos de emenda de documentación (sI435B, sI435a e sI427B)

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

Nº expte. Entidade local 
(por orde alfabética) Documentación requirida

SI435B-2022-144 Concello da Bola

1. Anexo III. Punto 3.2: indicar que o sistema de selección das persoas participan-
tes no programa de conciliación é segundo os ingresos. Punto 3.3: indicar a per-
soa do concello responsable da actividade. Punto 3.6: medios persoais (non está 
cuberto o período de inicio e fin da contratación dentro do período subvencionable, 
así como o número de horas dedicadas ao programa). Punto 3.7: desagregación 
dos custos directos de persoal.

SI435B-2022-091 Concello da Cañiza

1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou 
persoa que teña a tutela). Punto 4.1: para os efectos da valoración da solicitude, 
deberán presentar unha aclaración indicando o número de horas dos módulos 
sobre a sensibilización en igualdade que se van a impartir.

SI435B-2022-029 Concello da Estrada
1. Anexo III. Punto 3.7: os gastos de coordinación que figuran no anexo III non 
teñen a consideración de custos directos de persoal, polo que deberán revisar a 
contía total e eliminalos do seu cómputo (artigo 9).

SI435B-2022-032 Concello da Lama 1. Anexo III debidamente cuberto.

SI435B-2022-172 Concello da Pastoriza

1. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada (Pastoriza 
concilia).
2. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras des-
agregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai 
ou persoa que teña a tutela). Punto 3.6: medios persoais: non se indica cales son 
as funcións que realizan nin o período de inicio e fin da contratación dentro do 
período subvencionable nin o número de horas dedicadas ao programa. Punto 3.7: 
desagregación dos custos directos de persoal. Deben cubrir o custo individual de 
cada persoa. Punto 4.1: deberán relacionar unicamente os módulos ou actividades 
específicas en materia de sensibilización en igualdade, así como o número total 
de horas de cada módulo.

SI435B-2022-164 Concello da Pobra de Trives

1. Anexo I: no presentado non consta nin a contía dos custos directos de persoal 
nin a contía solicitada.
2. Anexo III. Punto 3.1: está sen cubrir. Punto 3.3: está sen cubrir. Punto 3.6: me-
dios persoais: non está cuberto o período de inicio e fin da contratación dentro do 
período subvencionable, así como o número de horas dedicadas ao programa. 
Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal. Deben cubrir o custo 
individual de cada persoa.
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Nº expte. Entidade local 
(por orde alfabética) Documentación requirida

SI435B-2022-150 Concello da Pobra do Brollón
1. Non ten medida de conciliación validada pola Secretaría Xeral da Igualdade. 
Presentar solicitude segundo procedemento SI910A.

2. Os datos do anexo III non se corresponden con ningunha medida validada.

SI435B-2022-036
Concello da Pobra do 
Caramiñal

1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou 
persoa que teña a tutela).

SI435B-2022-165 Concello da Veiga
1. Anexo I e II: a contía dos custos directos de persoal e a contía solicitada non son 
coincidentes en ambos os dous anexos.

SI435B-2022-105 Concello das Neves
1. Anexo III. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal (os gastos 
de persoal de coordinación e dirección non teñen a consideración de custos direc-
tos de persoal (artigo 9).

SI435B-2022-153
Concello das Pontes de 
García Rodríguez

1. Anexo III. Punto 3.2: indicar número de participantes na actividade desagregado 
por sexo. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai 
ou persoa que teña a tutela). Punto 3.6: medios persoais (non está cuberto o nº 
de monitores/as, as funcións, o período de inicio e fin da contratación dentro do 
período subvencionable e a vinculación co concello). Punto 3.7: desagregración 
dos custos directos de persoal. Os gastos de dirección e coordinación que figuran 
no anexo III non teñen a consideración de custos directos de persoal, polo que 
deberán revisar a contía total e eliminalos do seu cómputo (artigo 9).

SI435B-2022-160 Concello de Abegondo

1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras des-
agregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai 
ou persoa que teña a tutela) e tamén indicar que o sistema de selección das per-
soas participantes no programa de conciliación é segundo o ingresos. Punto 3.6: 
medios persoais: non está cuberto o período de inicio e fin da contratación dentro 
do período subvencionable, así como o número de horas dedicadas ao programa. 
Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal. Deben cubrir o custo 
individual de cada persoa.

SI435B-2022-098 Concello de Antas de Ulla
1. Anexo III. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal (os gastos 
de persoal de limpeza non teñen a consideración de custos directos de persoal 
(artigo 9).

SI435B-2022-123 Concello de Aranga

1. Anexo III. Punto 3.1: indicación das actividades a realizar con indicación das 
datas previstas de inicio e finalización, horario. Punto 4.1. Para os efectos da va-
loración da solicitude, deberán presentar unha aclaración indicando o número de 
horas dos módulos ou actividades específicas sobre a sensibilización en igualdade 
que se van impartir. 

SI435B-2022-096 Concello de Arbo

1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras des-
agregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai 
ou persoa que teña a tutela). Punto 3.7: desagregación dos custos directos de 
persoal (os gastos de coordinación non teñen a consideración de custos directos 
de persoal (artigo 9).

SI435B-2022-102 Concello de Bande

1. Anexo I: o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal.

2. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou 
persoa que teña a tutela).
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Nº expte. Entidade local 
(por orde alfabética) Documentación requirida

SI435B-2022-076 Concello de Barbadás

1. Anexo I: o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal.
2. Anexo III. Punto 3,1: deberase indicar a temporalidade e o horario das activi-
dades en período non lectivo. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas 
proxenitoras desagregado por sexo (computarase soamente a unha delas, prefe-
rentemente a nai ou persoa que teña a tutela).

SI435B-2022-137 Concello de Barreiros

1. Anexo II.
2. Anexo III. Punto 2: indicar o número de persoas participantes. Punto 3.1: du-
ración das actividades con indicación das datas previstas de inicio e finalización, 
horario, xustificación da perspectiva de xénero con base na cal se realiza a activi-
dade, de ser o caso. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenito-
ras desagregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente 
a nai ou persoa que teña a tutela).

SI435B-2022-087 Concello de Becerreá 1. Anexo I: o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal.

SI435B-2022-053 Concello de Bergondo

1. Anexos I e II: a contía da subvención solicitada non coincide.
2. Anexo III. Punto 3.6: medios persoais: non está cuberto o período de inicio e fin 
da contratación dentro do período subvencionable, así como o número de horas 
dedicadas ao programa.

SI435B-2022-004 Concello de Boborás

1. Anexo III. Punto 4.2: compromiso de incorporación da perspectiva de xénero de 
maneira transversal (sen cubrir). Punto 3.7: os gastos de xerencia e coordinación 
que figuran no anexo III non teñen a consideración de custos directos de persoal, 
polo que deberán revisar a contía total e eliminalos do seu cómputo (artigo 9).

SI435B-2022-107 Concello de Boimorto
1. Anexo III. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal (os gastos 
de persoal de coordinación e dirección non teñen a consideración de custos direc-
tos de persoal (artigo 9).

SI435B-2022-175 Concello de Bóveda

1. Anexo III. Punto 3.1: deberán describir cada unha das medidas, con indicación 
das datas previstas de inicio e finalización e horarios. Punto 3.2: deberase indicar 
o número de persoas proxenitoras desagregado por sexo (computarase soamente 
a unha delas, preferentemente a nai ou persoa que teña a tutela) e indicar que 
o sistema de selección das persoas participantes no programa de conciliación é 
segundo o ingresos. Punto 3.6: medios persoais: non se indica cal é o período 
de inicio e fin da contratación dentro do período subvencionable nin o número de 
horas dedicadas ao programa. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de 
persoal (eliminar os gastos correspondentes á técnica de cultura, xa que se trata 
de gastos de coordinación e xestión que non teñen a consideración de custos 
directos de persoal (artigo 9). 

SI435B-2022-046 Concello de Cabana de 
Bergantiños

1. Anexos I e II: a contía solicitada non pode ser superior ao total de custos directos 
de persoal.
2. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar que o sistema de selección das persoas 
participantes no programa de conciliación é segundo o ingresos.

SI435B-2022-117 Concello de Cabanas 1. Anexo I: o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal.

SI435B-2022-129 Concello de Caldas de Reis
1. Anexo I: indicar se o programa de conciliación percibe algún tipo de ingresos, 
por axuda ou taxas.
2. Anexo III: remitir debidamente cuberto.

SI435B-2022-014 Concello de Cambre
1. Anexo III. Punto 3.7: os gastos de coordinación que figuran no anexo III non 
teñen a consideración de custos directos de persoal, polo que deberán revisar a 
contía total e eliminalos do seu cómputo (artigo 9).
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Nº expte. Entidade local 
(por orde alfabética) Documentación requirida

SI435B-2022-088 Concello de Cangas 1. Anexo III. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal (os gastos 
de dirección non teñen a consideración de custos directos de persoal (artigo 9).

SI435B-2022-052 Concello de Carballeda de 
Avia 1. Anexo III. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal.

SI435B-2022-127 Concello de Cariño 1. Anexo III. Punto 3.3: indicar a persoa do concello responsable da actividade.

SI435B-2022-037 Concello de Carnota
1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou 
persoa que teña a tutela).

SI435B-2022-148 Concello de Castrelo de Miño 
agrupado con Arnoia

1. Anexo I: indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada (Cas-
trelo concilia).
2. Anexo III. Punto 3.1: concretar as datas de inicio e fin da actividade así como o 
horario e xustificación da perspectiva de xénero con base na cal se realiza a activi-
dade, de ser o caso. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenito-
ras desagregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente 
a nai ou persoa que teña a tutela). Punto 3.6: medios persoais (non está cuberto o 
período de inicio e fin da contratación dentro do período subvencionable, así como 
o número de horas dedicadas ao programa). Punto 3.7: desagregación dos custos 
directos de persoal.

SI435B-2022-001 Concello de Castrelo do Val 1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras des-
agregado por sexo.

SI435B-2022-170 Concello de Castro Caldelas

1. Anexo III. Punto 3.6: medios persoais: non se indica cales son as funcións que 
realizan, o período de inicio e fin da contratación dentro do período subvenciona-
ble, nin o número de horas dedicadas ao programa. Punto 3.7: desagregación dos 
custos directos de persoal. Deben cubrir o custo individual de cada persoa. 

SI435B-2022-005 Concello de Castroverde
1. Anexo I: o importe máximo dos custos directos de persoal é de 40.000 €. Ade-
mais, a contía solicitada non pode ser superior ao total de custos directos de per-
soal.

SI435B-2022-143 Concello de Cedeira

1. Anexo III. Punto 2: indicar o número de persoas participantes desagregados 
por sexo. Punto 3.1: duración con indicación das datas previstas de inicio e fina-
lización, horario. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras 
desagregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a 
nai ou persoa que teña a tutela). Indicar que o sistema de selección das persoas 
participantes no programa de conciliación é segundo os ingresos. Punto 3.3: indi-
cación da persoa do concello responsable da actividade. Punto 3.6: medios per-
soais (non está cuberto o período de inicio e fin da contratación dentro do período 
subvencionable, así como o número de horas dedicadas ao programa). Punto 3.7: 
desagregación dos custos directos de persoal. O importe total deberá coincidir co 
indicado nos anexos I e II. Punto 4.2: compromiso de incorporación da perspectiva 
de xénero de maneira transversal (sen cubrir).

SI435B-2022-054 Concello de Cee
1. Anexo III. Punto 3.7: os gastos de coordinación que figuran no anexo III non 
teñen a consideración de custos directos de persoal, polo que deberán revisar a 
contía total e eliminalos do seu cómputo (artigo 9).

SI435B-2022-145 Concello de Celanova

1. Anexo III. Punto 3.1: xustificación da perspectiva de xénero con base na cal se 
realiza a actividade, de ser o caso. Punto 3.6: medios persoais (non están cuber-
tos os datos da denominación do posto de traballo, sinalando respecto de cada 
un deles o perfil,as funcións que realizan, o período de inicio e fin da contratación 
dentro do período subvencionable. Punto 3.7: desagregración dos custos directos 
de persoal. Os gastos de coordinación e dirección que figuran no anexo III non 
teñen a consideración de custos directos de persoal, polo que deberán revisar a 
contía total e eliminalos do seu cómputo (artigo 9).
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Nº expte. Entidade local 
(por orde alfabética) Documentación requirida

SI435B-2022-090 Concello de Cenlle 1. Anexo I: o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal.

SI435B-2022-085 Concello de Cerceda

1. Anexo I: deberase indicar os custos directos de persoal.
2. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras des-
agregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai 
ou persoa que teña a tutela). Punto 3.7: desagregación dos custos directos de 
persoal.

SI435B-2022-065 Concello de 
Cerdedo-Cotobade

1. Anexo I: o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal.

SI435B-2022-043 Concello de Chantada

1. Anexo I: o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal.
2. Anexo III. Punto 3.1: xustificación da perspectiva de xénero con base na cal se 
realiza a actividade, de ser o caso. Punto 3.7: desagregación dos custos directos 
de persoal (os gastos de persoal de dirección non teñen a consideración de custos 
directos de persoal (artigo 9). Punto 4.2: compromiso de incorporación da perspec-
tiva de xénero de maneira transversal (sen cubrir).

SI435B-2022-033 Concello de Coles 1. Anexo III. Punto 3.1: indicar a data de inicio e remate da actividades.

SI435B-2022-154 Concello de Cortegada

1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou 
persoa que teña a tutela). Punto 3.6: medios persoais: non está cuberto o período 
de inicio e fin da contratación dentro do período subvencionable, así como o nú-
mero de horas dedicadas ao programa.

SI435B-2022-161 Concello de Covelo 1. Anexo II.

SI435B-2022-045 Concello de Cuntis
1. Anexo III. Punto 3.7: os gastos de coordinación que figuran no anexo III non 
teñen a consideración de custos directos de persoal, polo que deberán revisar a 
contía total e eliminalos do seu cómputo (artigo 9).

SI435B-2022-109 Concello de Dodro
1. Anexo III. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal (os gastos 
de persoal de dirección non teñen a consideración de custos directos de persoal 
(artigo 9).

SI435B-2022-176 Concello de Dozón

1. Anexo II: o presentado non é válido xa que ten cambios despois de ser asinado.
2. Anexo III: o presentado non é válido xa que ten cambios despois de ser asinado. 
Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desagregado por 
sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou persoa que 
teña a tutela). 

SI435B-2022-062 Concello de Esgos
1. Anexo I: non consta a contía da subvención solicitada.
2. Anexo III. Punto 4.2: compromiso de incorporación da perspectiva de xénero de 
maneira transversal (sen cubrir).

SI435B-2022-125 Concello de Folgoso do Courel

1. Anexo III. Punto 3.1: actividade que se vai realizar, duración dela con indicación 
das datas previstas de inicio e finalización, horario. Punto 3.2: deberase indicar o 
número de persoas proxenitoras desagregado por sexo (computarase soamente 
a unha delas, preferentemente a nai ou persoa que teña a tutela) e tamén indicar 
que o sistema de selección das persoas participantes no programa de conciliación 
é segundo os ingresos. Punto 3.3: indicar a persoa do concello responsable da 
actividade. Punto 3.6: medios persoais: non está cuberto o período de inicio e fin 
da contratación dentro do período subvencionable, así como o número de horas 
dedicadas ao programa. Punto 3.7: desagregración dos custos directos de persoal 
(os gastos de dirección non teñen a consideración de custos directos de persoal 
(artigo 9).
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SI435B-2022-026 Concello de Forcarei
1. Anexo III. Punto 3.7: os gastos de coordinación que figuran no anexo III non 
teñen a consideración de custos directos de persoal, polo que deberán revisar a 
contía total e eliminalos do seu cómputo (artigo 9).

SI435B-2022-031 Concello de Frades

1. Anexo III. Punto 3.6: medios persoais (non está cuberto o nº de monitores/as, 
as funcións, o período de inicio e fin da contratación dentro do período subvencio-
nable e a vinculación co concello). Punto 3.7: Desagregación dos custos directos 
de persoal. Teñan en conta que os gastos de coordinación que figuran no anexo 
III, punto 3.6, non teñen a consideración de custos directos de persoal, polo que 
deberán revisar a contía total e eliminalos do seu cómputo (artigo 9).

SI435B-2022-166 Concello de Friol

1. Anexo II: o presentado non é válido xa que ten cambios despois de ser asinado.
2. Anexo III: o presentado non é válido xa que ten cambios despois de ser asinado. 
Punto 3.2: indicar que o sistema de selección das persoas participantes no pro-
grama de conciliación é segundo os ingresos. Punto 3.6: medios persoais: non se 
indica cales son as funcións que realizan, o período de inicio e fin da contratación 
dentro do período subvencionable, nin o número de horas dedicadas ao programa. 
Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal. Deben cubrir o custo 
individual de cada persoa. Punto 4.2: compromiso de incorporación da perspectiva 
de xénero de maneira transversal (sen cubrir).

SI435B-2022-058 Concello de Guitiriz

1. Anexo II: o que envían non está asinado e non se corresponde co procedemento 
SI435B (Programa de fomento da conciliación).
2. Anexo III. Punto 4.2: compromiso de incorporación da perspectiva de xénero de 
maneira transversal (sen cubrir).

SI435B-2022-168 Concello de Guntín

1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras des-
agregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai 
ou persoa que teña a tutela). Punto 3.7: desagregación dos custos directos de 
persoal. Deben cubrir o custo individual de cada persoa.

SI435B-2022-163 Concello de Larouco

1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras des-
agregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai 
ou persoa que teña a tutela) e tamén indicar que o sistema de selección das per-
soas participantes no programa de conciliación é segundo os ingresos. Punto 3.3: 
deberán indicar cal e o sistema de organización, xestión e seguimento da medida 
realizada directamente polo concello, con indicación da/s persoa/s responsable/s. 
Punto 3.6: medios persoais: non se indica cales son as funcións que realizan, o 
período de inicio e fin da contratación dentro do período subvencionable, nin o 
número de horas dedicadas ao programa. Punto 3.7. Desagregación dos custos 
directos de persoal: se é o caso, deberán descontar os gastos de coordinación, xa 
que non teñen a consideración de custos directos de persoal (artigo 9). 

SI435B-2022-094 Concello de Leiro
1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou 
persoa que teña a tutela). 

SI435B-2022-041 Concello de Lobios

1. Anexo I: o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal.
2. Anexo III. Punto 3.1: indicar a data de inicio e remate da actividades. Punto 3.2: 
deberase indicar o número de persoas proxenitoras desagregado por sexo (com-
putarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou persoa que teña a 
tutela).

SI435B-2022-126 Concello de Lousame
1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou 
persoa que teña a tutela).
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SI435B-2022-124 Concello de Maceda
1. Anexo III. Punto 3.1: indicación das actividades con indicación das datas pre-
vistas de inicio e finalización, horario. Punto 3.3: indicar a persoa do concello res-
ponsable da actividade.

SI435B-2022-167 Concello de Manzaneda

1. A medida de conciliación validada por esta SXI «Servizo de Conciliación Fami-
liar» non inclúe o programa de actividades «concilia verán: creando en igualdade». 
Se queren incluír este programa na subvención, deben solicitar unha modificación 
da medida xa validada.
2. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada (Servizo de 
Conciliación Familiar).
3. Anexo I e II: a contía dos custos directos de persoal e a contía solicitada non son 
coincidentes en ambos os dous anexos.
4. Anexo II: non está cuberto o punto 1.g).
5. Anexo III. Punto 3.1: deberán describir cada unha das medidas, con indicación 
das datas previstas de inicio e finalización. Punto 3.2: deberase indicar o número 
de persoas proxenitoras desagregado por sexo (computarase soamente a unha 
delas, preferentemente a nai ou persoa que teña a tutela). Punto 3.3: indicar a 
persoa do concello responsable da actividade. Punto 3.6: medios persoais: non se 
indica cales son as funcións que realizan nin o período de inicio e fin da contrata-
ción dentro do período subvencionable. 

SI435B-2022-099 Concello de Maside 1. Anexo III. Punto 3.1: indicar a o horario da actividade de verán.

SI435B-2022-115 Concello de Mazaricos 1. Anexo I: o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal. 

SI435B-2022-055 Concello de Meaño 1. Anexo III. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal.

SI435B-2022-081 Concello de Melón
1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou 
persoa que teña a tutela).

SI435B-2022-130 Concello de Mesía

1. Anexo III. Punto 2. Indicar número de participantes menores desagregado por 
sexo. Punto 3.1: duración das distintas actividades con indicación das datas pre-
vistas de inicio e finalización e horario, xustificación da perspectiva de xénero con 
base na cal se realizan as actividades, de ser o caso. Punto 3.2: indicar que o sis-
tema de selección das persoas participantes no programa de conciliación é segun-
do os ingresos. Deberase indicar o número de persoas proxenitoras desagregado 
por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou persoa 
que teña a tutela). Punto 3.6: medios persoais: non está cuberto o período de inicio 
e fin da contratación dentro do período subvencionable, así como o número de 
horas dedicadas ao programa. Punto 3.7: desagregración dos custos directos de 
persoal (os gastos de coordinación e de dirección non teñen a consideración de 
custos directos de persoal (artigo 9).

SI435B-2022-072 Concello de Miño

1. Anexo III. Punto 3.1: indicar a temporalidade e horario da actividade. Punto 3.2: 
deberase indicar o número de persoas proxenitoras desagregado por sexo (com-
putarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou persoa que teña a 
tutela).

SI435B-2022-177 Concello de Mondariz

1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras des-
agregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai 
ou persoa que teña a tutela). Punto 3.7: desagregación dos custos directos de 
persoal. Deben cubrir o custo individual de cada persoa monitora.

SI435B-2022-152 Concello de Mondariz 
Balneario

1. Anexos I e II: indicar o importe dos custos directos de persoal.
2. Anexo III. Punto 3.1: duración da actividade con indicación das datas previstas 
de inicio e finalización, horario, xustificación da perspectiva de xénero con base 
na cal se realiza a actividade, de ser o caso. Punto 3.2: indicar que o sistema de 
selección das persoas participantes é segundo os ingresos.
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SI435B-2022-132 Concello de Monterrei

1. Anexo III. Punto 3.7: desagregración dos custos directos de persoal. Os gastos 
de dirección e coordinación que figuran no anexo III non teñen a consideración de 
custos directos de persoal, polo que deberán revisar a contía total e eliminalos do 
seu cómputo (artigo 9).

SI435B-2022-131 Concello de Monterroso

1. Anexo III. Punto 3.7: desagregración dos custos directos de persoal. Os gastos 
de dirección e coordinación que figuran no anexo III non teñen a consideración de 
custos directos de persoal, polo que deberán revisar a contía total e eliminalos do 
seu cómputo (artigo 9).

SI435B-2022-049 Concello de Moraña

1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo. Punto 3.3: indicar a persoa do concello responsable da activi-
dade. Punto 3.6: medios persoais (non está cuberto o nº de monitores/as, as fun-
cións, o período de inicio e fin da contratación dentro do período subvencionable). 
Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal. Punto 4.2: compromiso 
de incorporación da perspectiva de xénero de maneira transversal (sen cubrir).
2. Para os efectos da valoración da solicitude, deberán presentar unha aclaración 
indicando o número de horas dos módulos ou actividades específicas sobre a 
sensibilización en igualdade que se van impartir.

SI435B-2022-138 Concello de Mugardos 1. Anexo III. Punto 3.1: xustificación da perspectiva de xénero con base na cal se 
realiza a actividade, de ser o caso. 

SI435B-2022-135 Concello de Muíños 1. Anexo III. Punto 3.1: xustificación da perspectiva de xénero con base na cal se 
realiza a actividade, de ser o caso. 

SI435B-2022-169 Concello de Muras
1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou 
persoa que teña a tutela). 

SI435B-2022-146 Concello de Negreira

1. Anexo III. Punto 3.1: concretar as datas de inicio e fin da actividade. Xustifica-
ción da perspectiva de xénero con base na cal se realiza a actividade, de ser o 
caso. Punto 3.7: desagregración dos custos directos de persoal. Os gastos de 
dirección e coordinación que figuran no anexo III non teñen a consideración de 
custos directos de persoal, polo que deberán revisar a contía total e eliminalos do 
seu cómputo (artigo 9).

SI435B-2022-101 Concello de Ourol 1. Anexo I: o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal.

SI435B-2022-092 Concello de Outeiro de Rei

1. A medida de conciliación validada por esta SXI «Programa municipal de conci-
liación familiar e apoio á educación» inclúe o programa de actividades realizado 
en Nadal, Semana Santa e verán (agás mes de agosto). Se queren incluír na 
subvención as actividades realizadas o 11.10.2021 e o 7.12.2021 e entroido deben 
solicitar unha modificación da medida xa validada.

SI435B-2022-159 Concello de Outes

1. Anexo I: presentou dous anexos nos que os datos relativos ás achegas das 
persoas participantes son distintos, polo que deberán presentar un novo anexo I, 
asinado polo representante legal do concello, cos datos definitivos a ter en conta 
para a subvención.
2. Anexo III. Punto 3.6: medios persoais: non está cuberto o dato das persoas 
traballadoras contratadas para o desenvolvemento da medida (sinalando respecto 
de cada unha delas: o perfil, funcións que realizan, período de inicio e fin da con-
tratación dentro do período subvencionable). 

SI435B-2022-142 Concello de Oza-Cesuras 1. Deberán aclarar cal é o importe de gastos directos de persoal, xa que non coin-
cide o indicado no anexo II cos anexos I e III.
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SI435B-2022-080 Concello de Padrenda

1. Anexo III. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal (os gastos 
de coordinación non teñen a consideración de custos directos de persoal (arti-
go 9). Punto 4.2: compromiso de incorporación da perspectiva de xénero de ma-
neira transversal (sen cubrir).

SI435B-2022-173 Concello de Pantón

1. A medida de conciliación para a cal solicita a axuda non está validada pola Se-
cretaría Xeral da Igualdade, polo que deberán presentar a solicitude de validación 
a través do procedemento SI910A.
2. Anexo II.
3. Anexo III. Punto 3.1: deberán describir en que consiste a medida de conciliación. 
Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desagregado por 
sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou persoa que 
teña a tutela). Punto 3.3: indicar a persoa do concello responsable da actividade. 
Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal (eliminar os gastos co-
rrespondentes á coordinación das actividades, xa que se trata de gastos de que 
non teñen a consideración de custos directos de persoal (artigo 9). Punto 4.2: 
compromiso de incorporación da perspectiva de xénero de maneira transversal 
(sen cubrir).

SI435B-2022-010 Concello de Petín
1. Anexo III. Punto 3.7: os gastos de dirección que figuran no anexo III non teñen 
a consideración de custos directos de persoal, polo que deberán revisar a contía 
total e eliminalos do seu cómputo (artigo 9).

SI435B-2022-061 Concello de Poio

1. Anexo I: o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal.
2. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou 
persoa que teña a tutela).

SI435B-2022-017 Concello de Pol

1. Anexo III. Punto 3.1: descrición da actividade, datas de inicio e fin, horario... 
(sen cubrir). Punto 3.3: indicar a persoa do concello responsable da actividade. 
Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal (teñan en conta que os 
gastos de coordinación non teñen a consideración de gastos directos de persoal 
polo que deberán revisar a contía total e eliminalos do seu cómputo (artigo 9).

SI435B-2022-047 Concello de Ponteceso

1. Anexo III. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal (sen cubrir). 
Lembren que os gastos de coordinación dos que falan no punto 3.6 non teñen a 
consideración de custos directos de persoal, polo que non os deben incluír (arti-
go 9).

SI435B-2022-113 Concello de Pontecesures

1. Anexo I: o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal.
2. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras des-
agregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai 
ou persoa que teña a tutela). Punto 3.3: sistema de organización, completar e a 
indicar a persoa do concello responsable da actividade.

SI435B-2022-035 Concello de Porqueira 1. Anexo III. Punto 3.1: indicar a data de inicio e remate da actividades.

SI435B-2022-022 Concello de Porto do Son

1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras des-
agregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai 
ou persoa que teña a tutela). Punto 3.6: medios persoais (non está cuberto o nº 
de monitores/as, as funcións, o período de inicio e fin da contratación dentro do 
período subvencionable así como o número de horas dedicadas ao programa). 
Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal. 
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SI435B-2022-162 Concello de Portomarín

1. Anexo II: o presentado non é válido xa que ten cambios despois de ser asinado.
2. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras des-
agregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai 
ou persoa que teña a tutela). Punto 3.7: desagregación dos custos directos de 
persoal (eliminar os gastos correspondentes á traballadora social, xa que se trata 
de gastos de coordinación que non teñen a consideración de custos directos de 
persoal (artigo 9). 

SI435B-2022-157 Concello de Rábade

1. Anexo I: presentou dous anexos nos que a contía solicitada non é coincidente, 
polo que deberán presentar un novo anexo I, asinado polo representante legal do 
concello, cos datos definitivos a ter en conta para a subvención.
2. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada (Rábade con-
cilia).
3. Anexo III.

SI435B-2022-111 Concello de Ramirás

1. Anexo I: o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal.
2. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou 
persoa que teña a tutela).

SI435B-2022-089 Concello de Redondela
1. Anexo III. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal (os gastos 
de coordinación non teñen a consideración de custos directos de persoal (arti-
go 9).

SI435B-2022-068 Concello de Rianxo
1. Anexo III. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal (os gastos 
de limpeza e conserxería non teñen a consideración de custos directos de persoal 
(artigo 9).

SI435B-2022-158 Concello de Rodeiro

1. Aclaración sobre se a medida/programa de conciliación para a cal solicita a 
subvención é a que está validada pola Secretaría Xeral da Igualdade.
2. Anexo III. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal (eliminar os 
gastos correspondentes á educadora familiar, xa que se trata de gastos de coor-
dinación e xestión que non teñen a consideración de custos directos de persoal 
(artigo 9). 

SI435B-2022-038 Concello de Rois
1. Anexo III. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal (os gastos 
de persoal de dirección non teñen a consideración de custos directos de persoal 
(artigo 9).

SI435B-2022-139 Concello de San Xoán de Río
1. Anexo III. Punto 3.5: medios materiais (sen cubrir). Punto 3.3: indicar persoa 
do concello responsable das actividades. Punto 3.7: desagregación de gastos de 
persoal. O importe non coincide co indicado no anexos I e II.

SI435B-2022-116 Concello de Sandiás

1. Anexo I: o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal.
2. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou 
persoa que teña a tutela).

SI435B-2022-155 Concello de Santa Comba

1. Anexo I: o total dos custos directos de persoal e a contía solicitada non coincide 
coas contías indicadas no anexo II.
2. Anexo III. Punto 3.6: medios persoais: non está cuberto o período de inicio e fin 
da contratación dentro do período subvencionable, así como o número de horas 
dedicadas ao programa.
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SI435B-2022-025 Concello de Santiso 1. Anexo III. Punto 4.2: compromiso de incorporación da perspectiva de xénero de 
maneira transversal (sen cubrir).

SI435B-2022-006 Concello de Sarria

1. Anexo III. Punto 3.1: non queda claro cales son as datas previstas de inicio e 
finalización e o horario de cada unha das actividades. Punto 3.7: os gastos de 
coordinación que figuran no anexo III non teñen a consideración de custos directos 
de persoal, polo que deberán revisar a contía total e eliminalos do seu cómputo 
(artigo 9).

SI435B-2022-019 Concello de Sober

1. Anexo III. Punto 3.1: revisen a data da actividade. Non se leva a cabo no pe-
ríodo subvencionable. Puntos 3.3 e 3.6: revisen as datas das contratacións. Non 
se levan a cabo no período subvencionable. Punto 3.7: o importe total dos custos 
directos de persoal non coincide co indicado nos anexos I e II.

SI435B-2022-015 Concello de Soutomaior

1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras des-
agregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai 
ou persoa que teña a tutela). Punto 3.7: desagregación dos custos directos de 
persoal. 

SI435B-2022-051 Concello de Taboada
1. Anexo III. Punto 3.1: deberase indicar en que consiste a actividade, así coma 
a súa duración con indicación das datas previstas de inicio e finalización e do 
horario.

SI435B-2022-171 Concello de Taboadela

1. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada (concilia Ta-
boadela).
2. Anexo III. Punto 3.1: deberán describir cada unha das medidas, con indicación 
das datas previstas de inicio e finalización e horarios. Punto 3.2: deberase indicar 
o número de persoas proxenitoras desagregado por sexo (computarase soamente 
a unha delas, preferentemente a nai ou persoa que teña a tutela) e indicar que 
o sistema de selección das persoas participantes no programa de conciliación 
é segundo o ingresos. Punto 3.6: medios persoais: non se indica cales son as 
funcións que realizan nin o período de inicio e fin da contratación dentro do pe-
ríodo subvencionable nin o número de horas dedicadas ao programa. Punto 3.7: 
Desagregación dos custos directos de persoal (eliminar os gastos corresponden-
tes á coordinación das actividades, xa que se trata de gastos de que non teñen a 
consideración de custos directos de persoal (artigo 9). 

SI435B-2022-021 Concello de Toén 1. Anexo III. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal. Deben cu-
brir o custo individual de cada persoa monitora e custo total.

SI435B-2022-023 Concello de Tordoia 1. Anexo I. A contía solicitada non pode ser superior ao total de custos directos 
de persoal.

SI435B-2022-067 Concello de Touro 1. Anexo III. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal (os gastos 
de dirección non teñen a consideración de custos directos de persoal (artigo 9).

SI435B-2022-118 Concello de Trabada

1. Anexo III. Punto 3.1: indicar a data de inicio e remate da actividades. Punto 3.2: 
deberase indicar o número de persoas proxenitoras desagregado por sexo (com-
putarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou persoa que teña a 
tutela) e tamén indicar que o sistema de selección das persoas participantes no 
programa de conciliación é segundo o ingresos. Punto 3.3: indicar a persoa do 
concello responsable da actividade. Punto 3.7: desagregación dos custos directos 
de persoal (os gastos de persoal de dirección non teñen a consideración de custos 
directos de persoal (artigo 9). Punto 4.2: compromiso de incorporación da perspec-
tiva de xénero de maneira transversal (sen cubrir).

SI435B-2022-103 Concello de Tui 1. Anexo III. Punto 3.1: indicar o horario da actividade.
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SI435B-2022-174 Concello de Val do Dubra
1. Anexos I e II: a contía solicitada non pode exceder os 18.000 euros.
2. Anexo III.

SI435B-2022-149 Concello de Valdoviño
1. Anexo III. Punto 3.1: concretar as datas de inicio e fin da actividade asi como 
o horario e xustificación da perspectiva de xénero con base na cal se realiza a 
actividade, de ser o caso. 

SI435B-2022-110 Concello de Vedra 1. Anexo III. Punto 4.2: compromiso de incorporación da perspectiva de xénero de 
maneira transversal (sen cubrir).

SI435B-2022-122 Concello de Verea

1. Anexo I e anexo II: a contía solicitada non pode ser superior o total dos custos 
directos de persoal.
2. Anexo III. Punto 2: aclarar o número de participantes. Punto 3.2: deberase 
indicar o número de persoas proxenitoras desagregado por sexo (computarase 
soamente a unha delas, preferentemente a nai ou persoa que teña a tutela) e 
tamén indicar que o sistema de selección das persoas participantes no programa 
de conciliación é segundo o ingresos.

SI435B-2022-133 Concello de Verín

1. Anexo I: aclarar o importe das achegas das persoas participantes.
2. Anexo III. Punto 3.1: indicar a duración e horario da actividade Campamento 
da natureza. Xustificación da perspectiva de xénero con base na cal se realiza a 
actividade. Punto 3.3: indicar as persoas responsables por parte do concello das 
distintas actividades. Punto 3.7: desagregración dos custos directos de persoal. 
Os gastos de dirección e coordinación que figuran no anexo III non teñen a consi-
deración de custos directos de persoal, polo que deberán revisar a contía total e 
eliminalos do seu cómputo (artigo 9).

SI435B-2022-057 Concello de Viana do Bolo

1. Anexos I e II: a contía solicitada non pode ser superior ao total de custos directos 
de persoal
2. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou 
persoa que teña a tutela). Punto 4.2: compromiso de incorporación da perspectiva 
de xénero de maneira transversal (sen cubrir).

SI435B-2022-007 Concello de Vila de Cruces 1. Anexo III. Punto 3.1: deberán indicar o horario da actividade

SI435B-2022-140 Concello de Vilaboa

1. Anexo III. Punto 2: indicar o número de persoas participantes desagregados 
por sexo. Punto 3.1: duración con indicación das datas previstas de inicio e fina-
lización, horario (ano 2022) e xustificación da perspectiva de xénero con base na 
cal se realiza a actividade, de ser o caso. Punto 3.2: deberase indicar o número 
de persoas proxenitoras desagregado por sexo (computarase soamente a unha 
delas, preferentemente a nai ou persoa que teña a tutela). Punto 3.3: indicación 
da persoa do concello responsable da actividade. Punto 3.6: medios persoais (non 
está cuberto o período de inicio e fin da contratación dentro do período subvencio-
nable, así como o número de horas dedicadas ao programa). Punto 3.7: desagre-
gación dos custos directos de persoal. O importe total deberá coincidir co indicado 
nos anexos I e II.

SI435B-2022-108 Concello de Vilalba

1. Anexo I: o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal.
2. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou 
persoa que teña a tutela). Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal 
(os gastos de persoal de coordinación e dirección non teñen a consideración de 
custos directos de persoal (artigo 9).

SI435B-2022-024 Concello de Vilamarín
1. Anexo III. Punto 3.7: os gastos de coordinación que figuran no anexo III non 
teñen a consideración de custos directos de persoal, polo que deberán revisar a 
contía total e eliminalos do seu cómputo (artigo 9).
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SI435B-2022-083 Concello de Vilanova de 
Arousa

1. Anexo III. Punto 3.1: deberase indicar a temporalidade e o horario das activi-
dades. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal. Punto 4.2: com-
promiso de incorporación da perspectiva de xénero de maneira transversal (sen 
cubrir).

SI435B-2022-064 Concello de Vilar de Barrio
1. Anexo III. Punto 3.7: os gastos de xerencia e coordinación que figuran no anexo 
III non teñen a consideración de custos directos de persoal, polo que deberán 
revisar a contía total e eliminalos do seu cómputo (artigo 9).

SI435B-2022-104 Concello de Vilar de Santos

1. Anexo I:  o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal.
2. Anexo III. Punto 3.1: deberase indicar correctamente a temporalidade da acti-
vidade. 

SI435B-2022-040 Concello de Vilarmaior

1. Anexo I: indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada (Pro-
grama de conciliación municipal).
2. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desa-
gregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou 
persoa que teña a tutela).

SI435B-2022-044 Concello de Vilasantar

1. Anexos I e II: a contía solicitada non pode ser superior ao total de custos directos 
de persoal.
2. Anexo III. Punto 3.1: indicar o horario da actividade. Punto 3.2: deberase indicar 
o número de persoas proxenitoras desagregado por sexo (computarase soamente 
a unha delas, preferentemente a nai ou persoa que teña a tutela) e tamén indicar 
que o sistema de selección das persoas participantes no programa de conciliación 
é segundo o ingresos.

SI435B-2022-141 Concello de Vimianzo

1. Anexo III. Punto 3.1: duración con indicación das datas previstas de inicio e 
finalización, horario e xustificación da perspectiva de xénero con base na cal se 
realiza a actividade, de ser o caso. Punto 3.2: deberase indicar o número de per-
soas proxenitoras desagregado por sexo (computarase soamente a unha delas, 
preferentemente a nai ou persoa que teña a tutela). Punto 3.3 indicación da per-
soa responsable da actividade. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de 
persoal. Os gastos de dirección e coordinación que figuran no anexo III non teñen 
a consideración de custos directos de persoal, polo que deberán revisar a contía 
total e eliminalos do seu cómputo (artigo 9). O importe total deberá coincidir co 
indicado no anexo I e II. 

SI435B-2022-028 Concello de Viveiro

1. Anexos I e II: a contía solicitada non pode ser superior ao total de custos directos 
de persoal.
2. Anexo III. Punto 3.7: deberán desagregar os custos directos de persoal. Os gas-
tos de coordinación que figuran no anexo III, punto 3.6, non teñen a consideración 
de custos directos de persoal, polo que deberán revisar a contía total e eliminalos 
do seu cómputo (artigo 9).

SI435B-2022-128 Concello de Xermade

1. Anexo I e anexo II: a contía solicitada non pode ser superior ao total dos custos 
directos de persoal. Anexo II e III volver a enviar asinados.
2. A medida de conciliación validada por esta SXI «Xermade concilia» inclúe o 
programa de actividades realizado en períodos de vacacións de entroido, verán 
e nadal. Se queren incluír na subvención a actividade de madrugadores, deben 
solicitar unha modificación da medida xa validada.
3. Anexo III. Punto 3.1: indicar duración e horario das actividades e xustificación da 
perspectiva de xénero con base na cal se realiza a actividade. Punto 3.6: medios 
persoais (non están cubertos os datos da denominación do posto de traballo, sina-
lando respecto de cada unha deles o perfil,as funcións que realizan, o período de 
inicio e fin da contratación dentro do período subvencionable, así como o número 
de horas dedicadas ao programa). Punto 3.7: desagregación dos custos directos 
de persoal. Punto 4.2: compromiso de incorporación da perspectiva de xénero de 
maneira transversal (sen cubrir).
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SI435B-2022-059 Concello de Xove

1. Anexo III. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal. Teñan en 
conta que os gastos de coordinación que figuran no punto 3.6 do anexo III non 
teñen a consideración de custos directos de persoal, polo que deberán revisar a 
contía total e eliminalos do seu cómputo (artigo 9).

SI435B-2022-156 Concello do Irixo

1. Anexo III. Punto 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras des-
agregado por sexo (computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai 
ou persoa que teña a tutela). Punto 3.6: medios persoais: non está cuberto o pe-
ríodo de inicio e fin da contratación dentro do período subvencionable, así como 
o número de horas dedicadas ao programa. Punto 3.7: desagregación dos custos 
directos de persoal. Deben cubrir o custo individual de cada persoa. Punto 4.1: 
deberán indicar o número de horas totais do módulo específico de sensibilización 
en igualdade de oportunidades «Deporte en igualdade».

SI435B-2022-114 Concello do Pino

1. Anexo III. Punto 3.1: aclarar as datas de inicio e remate das actividades Pun-
to 3.2: deberase indicar o número de persoas proxenitoras desagregado por sexo 
(computarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou persoa que teña 
a tutela). Punto 3.3: sistema de organización, indicar a persoa responsable do 
concello. Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal (os gastos de 
persoal de coordinación non teñen a consideración de custos directos de persoal 
(artigo 9).

SI435B-2022-075 Concello do Porriño

1. Anexo I: o importe da subvención solicitada non pode ser superior aos custos 
directos de persoal

2. Anexo III. Punto 3.1: deberase indicar o horario das actividades. Punto 3.2: de-
berase indicar o número de persoas proxenitoras desagregado por sexo (com-
putarase soamente a unha delas, preferentemente a nai ou persoa que teña a 
tutela). Punto 3.7: desagregación dos custos directos de persoal (os gastos de 
coordinación non teñen a consideración de custos directos de persoal (artigo 9).

SI435B-2022-082 Concello do Saviñao
1. Anexo II: non coinciden as contías coas indicadas no anexo I e anexo III.

2. Anexo III. Punto 3.1: deberase indicar a temporalidade da actividade.

SI435B-2022-097 Concello do Vicedo 1. Anexo III debidamente cuberto.

b) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tra-
tamento da violencia de xénero (SI435A).

N.º expte.
Entidade local 

(por orde alfabética)
Documentación requirida

SI435A-2022-00000056-00

Agrupación de Concellos de 
Xinzo de Limia, Sandiás e Vilar 
de Barrio

Representante: Concello de 
Xinzo de Limia

1. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas par-
ticipantes. Punto 3.6 indicar data de inicio e fin da contratación dentro 
do período subvencionable. Punto 3.7: desagregar os custos directos 
de persoal con indicación da persoa contratada para o desenvolmento 
da actividade, ou, na súa falta, posto de traballo.
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SI435A-2022-00000074-00

Agrupación de Concellos de 
Castro de Miño e A Arnoia
Representante: Concello de 
Castrelo de Miño

1. Anexo III. Punto 2: no programa SI435A só poden participar mulleres 
dos colectivos relacionados na disposición adicional única das bases 
reguladoras. Punto 3.1: indicar as datas previstas de inicio e finaliza-
ción das actividades e horario. Punto 3.2: indicar o perfil e o sistema de 
selección das persoas participantes, tendo en conta que os homes non 
poden participar neste programa. Punto 3.6: indicar o perfil e funcións 
que realizan as persoas traballadoras e o período de inicio e fin da 
contratación dentro do período subvencionable, así como o número de 
horas dedicado ao programa.
2. Achegar corrixida a memoria de aforro de custos debido a que na 
presentada aparecen como persoas destinatarias dos talleres ademais 
das mulleres os homes.

SI435A-2022-00000078-00

Agrupación Concello de 
San Xoán de Río e Larouco
Representante Concello de 
San Xoán de Río

1. Anexo III. Punto 3.2: indicar o perfil e o sistema de selección das per-
soas participantes. No programa SI435A só poden participar mulleres 
dos colectivos relacionados na disposición adicional única das bases 
reguladoras.

SI435A-2022-00000096-00

Agrupación Concellos de 
Entrimo e Calvos de Randín
(Representante: Concello de 
Entrimo)

1. Anexo I e anexo II: aclarar a contía de subvención solicitada, non 
pode ser superior ao total dos custos directos de persoal.
2. Anexo III. Punto 3.1: indicar as datas previstas de inicio e fin e o 
horario previsto das actividades. A actuación «Orientación laboral in-
dividualizada» reflectida no cadro non aparece explicada no contido. 
Punto 3.2: Indicar o sistema de selección. Punto 3.6: indicar período de 
inicio e fin da contratación dentro do período subvencionable e número 
de horas dedicadas ao programa.

SI435A-2022-00000034-00

Agrupación de Concellos de 
Curtis, Sobrado e Vilasantar
Representante: Concello de 
Curtis

1.Anexo I e anexo II: a contía da subvención solicitada no anexo I e 
anexo II non coincide.

SI435A-2022-00000090-00

Agrupación dos Concellos 
de Castro Caldelas e 
Montederramo
Representante Concello de 
Castro Caldelas

1. Anexo III. Punto 3.1: indicar as datas previstas de inicio e finalización 
da actividade. Punto 3.2: indicar sistema de selección das persoas par-
ticipantes. Punto 3.6: indicar o período de inicio e fin da contratación 
dentro do período subvencionable e número de horas dedicadas ao 
programa.

SI435A-2022-00000091-00

Agrupación dos Concellos de 
Salceda de Caselas, As Neves 
e Salvaterra do Miño
Representante Concello de 
Salceda de Caselas

1. Aclarar a contía da subvención solicitada.
2. Anexo III, non o presentou. deberán presentar a memoria no modelo 
normalizado.

SI435A-2022-00000007-00 Concello da Mezquita

1. Anexo II: presenta sen cubrir os datos da contía da subvención solici-
tada correspondente ao procedemento SI435A.
2. Anexo III. Punto 3.1: aclarar se o período de duración da actividade 
coincide co período de contratación do persoal indicado no punto 3.2.

SI435A-2022-00000093-00 Concello da Pastoriza

1. Anexo III. Punto 3.1: concretar horario e datas de inicio e fin das ac-
tividades. Punto 3.2: indicar sistema de selección. Punto 3.3: concretar 
sistema de organización, xestión e seguimento. Punto 3.5: concretar 
medios materiais. Punto 3.6: numerar as persoas traballadoras contra-
tadas indicando funcións, datas de inicio e fin da contratación e número 
de horas dedicadas ao programa. Punto 3.7: cubrir a segunda columna 
da táboa.

C
V

E
-D

O
G

: l
2a

04
gc

6-
5w

s9
-9

tq
0-

cw
z9

-a
df

xa
ad

e4
l2

9



DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2022 Páx. 29921

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

N.º expte.
Entidade local 

(por orde alfabética)
Documentación requirida

SI435A-2022-00000035-00 Concello da Peroxa

1. Anexo II e anexo III teñen que achegarse asinados dixitalmente.
2. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas par-
ticipantes. Punto 3.6: medios persoais, indicar o período de inicio e fin 
da contratación dentro do período subvencionable.

SI435A-2022-00000086-00 Concello da Pobra de Trives

1. Anexo I e anexo II: a contía da subvención non coincide.
2. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas soli-
citantes. Punto 3.6: indicar o período de inicio e fin da contratación den-
tro do período subvencionable, así como o número de horas dedicado 
ao programa. Punto 4.2: para os efectos de valorar a solicitude debe 
indicar se ten ou non compromiso de incorporación de xeito transversal 
empregando linguaxe inclusiva en todos os materiais da actividades, 
difusión e publicidade.

SI435A-2022-00000011-00 Concello da Pobra do Caramiñal 1.Anexo III. Punto 1: indicar a denominación da medida ou programa.

SI435A-2022-00000094-00 Concello da Veiga

1. Anexo III. Punto 2: relacionar no cadro as actuación ou actividades 
que se van desenvolver. Punto 3.1: a actividade «Fomento do empren-
demento feminino e autoemprego» non está descrita. Punto 3.2: falta 
o sistema de selección das persoas participantes. Punto 3.3: falta o 
sistema de organización, xestión e seguimento. Punto 3.4: completar 
os obxectivos e resultados esperados. Punto 3.5: especificar os medios 
materiais. Punto 3.6: especificar os datos que se indican no enunciado 
deste punto.

SI435A-2022-00000079-00 Concello das Pontes de García 
Rodríguez 1. Anexo III incompleto, non se achega a última folla, punto 4.

SI435A-2022-00000009-00 Concello de Ames 1. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas par-
ticipantes.

SI435A-2022-00000097-00 Concello de Antas de Ulla 1. Anexo III. Memoria descritiva. Non o presentou.

SI435A-2022-00000082-00 Concello de Arteixo

1. Aclarar a contía dos custos directos de persoal, diferente importe nos 
anexos I, II e III.
2. Anexo III. Punto 3.1: indicar as datas previstas de inicio e fin das 
actividades e horario. Punto 3.5, 3.6, 4.1 e 4.2 sen cubrir. 

SI435A-2022-00000047-00 Concello de Bande 1.Anexo I e anexo II: a contía da subvención solicitada no anexo I e 
anexo II non coincide.

SI435A-2022-00000031-00 Concello de Barbadás
1. Anexo III. Punto 3.6: medios persoais, indicar funcións que realiza, 
período de inicio e fin da contratación dentro do período subvenciona-
ble, número de horas dedicado ao programa.

SI435A-2022-00000016-00 Concello de Cabana de 
Bergantiños

1.Anexo III. Punto 3.6: medios persoais,indicar o período de inicio e fin 
da contratación dentro do período subvencionable e número de horas 
dedicadas a cada programa (indícano en descrición).

SI435A-2022-00000059-00 Concello de Cabanas

1. Anexo I.2: ten que acreditar a representación fidedigna por calquera 
medio válido en dereito.
2. Anexo II non presentado.
3. Anexo III: ten que achegarse asinado polo alcalde. Punto 3.2: indicar 
o sistema de selección das persoas participantes.

SI435A-2022-00000006-00 Concello de Cambados 1. Anexo III. Punto 3.2: indicar o perfil e o sistema de selección das 
persoas participantes. 
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SI435A-2022-00000084-00 Concello de Campo Lameiro

1. Anexo II e anexo III teñen que achegarse asinados dixitalmente.
2. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas par-
ticipantes. Punto 3.6: indicar as funcións das persoas contratadas, o pe-
ríodo de inicio e fin da contratación dentro do período subvencionable, 
así como o número de horas dedicado ao programa.

SI435A-2022-00000054-00 Concello de Carballeda de Avia 1. Anexo III. Punto 3.1: o contido está incompleto, comeza no número 3 
«Denominación actuación: formación en TIC´S». 

SI435A-2022-00000038-00 Concello de Coirós 1. Anexo II e anexo III teñen que achegarse asinados dixitalmente. 

SI435A-2022-00000048-00 Concello de Cuntis 1.Anexo I e anexo II: revisar a contía total da subvención solicitada (o 
20 % sobre o custo total dos gastos directos de persoal).

SI435A-2022-00000092-00 Concello de Dumbría

1. Anexo III. Punto 2: no programa SI435A só poden participar mulleres 
dos colectivos relacionados na disposición adicional única das bases 
reguladoras Punto 3.2: indicar o perfil e o sistema de selección das 
persoas participantes. Punto 3.6: indicar as funcións que realizan as 
persoas traballadoras e o período de inicio e fin da contratación dentro 
do período subvencionable, así como o número de horas dedicado ao 
programa. Punto 4.1: aclarar o número de horas dedicados ao módulo 
ou actividade.

SI435A-2022-00000041-00 Concello de Ferrol

1.Anexo II. Punto 2.3: non marca se o servizo ou actuación se presta de 
xeito mancomunado ou consorciado.
2. Anexo III. Punto 2: aclarar o número de persoas participantes. Pun-
to 3.2: indicar o sistema de selección das persoas participantes Pun-
to 3.6: medios persoais, funcións a realizar polo persoal contratado, 
datas previstas de inicio e fin da actividade. 

SI435A-2022-00000022-00 Concello de Guitiriz 1. Anexo II presentado sen asinar pola persoa titular da Secretaría do 
Concello.

SI435A-2022-00000013-00 Concello de Lobios 1. A contía da subvención solicitada no anexo I e anexo II non coincide.

SI435A-2022-00000066-00 Concello de Maceda
1. Anexo III. Punto 3.1: indicar as datas previstas de inicio e finalización 
das actividades. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas 
participantes.

SI435A-2022-00000042-00 Concello de Manzaneda

1. Anexo I e anexo II: a contía solicitada non pode ser superior ao custo 
directo de persoal+20 %.
2. Anexo III. Punto 3.1: indicación das datas previstas e horario para a 
realización das actividades.

SI435A-2022-00000015-00 Concello de Marín
1. Anexo III. Punto 3.1: indicar a duración así como datas previstas de 
inicio e finalización. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das per-
soas participantes. 

SI435A-2022-00000036-00 Concello de Melón
1. Anexo III. Punto 3.1: data de duración da actividade, só se indica a 
data límite 30.9.2022. Punto 3.6: medios persoais, indicar funcións que 
realizan as persoas traballadoras.

SI435A-2022-00000089-00 Concello de Mesía

1. Anexo III. Punto 3.1: aclarar as datas previstas de inicio e finalización 
das actividades, só subvencionables desde o 1 de outubro de 2021 
ata o 30 de setembro de 2022. Punto 3.2: indicar o sistema de selec-
ción das persoas participantes. Punto 3.6: indicar funcións que realiza 
o persoal contratado, período de inicio e fin de contratación dentro do 
período subvencionable, número de horas dedicado ao programa. 
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SI435A-2022-00000001-00 Concello de Moaña

1. Anexo II: indican mal o programa.
2. Anexo III. Aclarar as datas previstas de inicio e fin das actividades, 
só subvencionables dende o 1 de outubro de 2021 ao 30 de setembro 
de 2022.

SI435A-2022-00000044-00 Concello de Monforte de Lemos 1. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas par-
ticipantes.

SI435A-2022-00000087-00 Concello de Moraña

1. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas soli-
citantes. Punto 3.6 indicar o período de inicio e fin da contratación den-
tro do período subvencionable. Punto 4.2: para os efectos de valorar a 
solicitude debe indicar se ten ou non compromiso de incorporación de 
xeito transversal empregando linguaxe inclusiva en todos os materiais 
da actividades, difusión e publicidade.

SI435A-2022-00000072-00 Concello de Muíños

1. Anexo III. Punto 3.1: aclarar as datas previstas de inicio e finalización 
das actividades. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas 
participantes. Punto 3.6: indicar funcións que realiza o persoal contra-
tado, período de inicio e fin de contratación dentro do período subven-
cionable, número de horas dedicado ao programa. Punto 3.7: indicar a 
persoa contratada, ou na súa falta, posto de traballo.

SI435A-2022-00000051-00 Concello de Muxía

1. Anexo III ten que achegarse asinado dixitalmente.
2. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas par-
ticipantes. Punto 3.6 Medios persoais, indicar período de inicio e fin da 
contratación dentro do período subvencionable.

SI435A-2022-00000052-00 Concello de Nigrán
1. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas par-
ticipante. Punto 3.6: medios persoais, indicar o período de inicio e fin da 
contratación dentro do período subvencionable.

SI435A-2022-00000065-00 Concello de Noia 1. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas par-
ticipantes.

SI435A-2022-00000019-00 Concello de Ortigueira

1. Anexo II presentado sen asinar pola persoa titular da Secretaría do 
Concello.
2. Anexo III. Punto 4.2: para os efectos de valorar a solicitude debe 
indicar se ten ou non compromiso de incorporación de xeito transversal 
empregando linguaxe inclusiva en todos os materiais da actividades, 
difusión e publicidade.

SI435A-2022-00000071-00 Concello de Oza-Cesuras
1. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas par-
ticipantes. Punto 3.6: indicar as funcións da persoa contratada e o nú-
mero de horas dedicados ao programa.

SI435A-2022-00000039-00 Concello de Parada de Sil

1. Anexo III. Punto 2: indicar o lugar de desenvolvemento das actua-
cións/actividades a desenvolver. Punto 3.1: indicar as datas previstas 
de inicio e finalización da actividade. Punto 3.2: indicar sistema de se-
lección das persoas participantes. Punto 3.6: Medios persoais, indicar 
as funcións e o período de inicio e fin da contratación dentro do período 
subvencionable. Punto 4.2: para os efectos de valorar a solicitude debe 
indicar se ten ou non compromiso de incorporación de xeito transversal 
empregando linguaxe inclusiva en todos os materiais da actividades, 
difusión e publicidade.

SI435A-2022-00000005-00 Concello de Pazos de Borbén

1. Anexo I e II: a contía da subvención non pode ser superior ao 20 % 
do total dos custos directos de persoal.
2. Anexo III. Punto 3.6: medios persoais. Período de inicio e fin da 
contratación externa e número de horas dedicadas ao programa. Pun-
to 3.7: desagregación dos custos directos de persoal. Cubrir o recadro 
de detalle dos custos de persoal. 

SI435A-2022-00000002-00 Concello de Ponteareas 1. Anexo III. Aclarar as datas previstas de inicio e fin das actividades.
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SI435A-2022-00000046-00 Concello de Pontevedra

1. Anexo III. Punto 4.2: para os efectos de valorar a solicitude debe 
indicar se ten ou non compromiso de incorporación de xeito transversal 
empregando linguaxe inclusiva en todos os materiais da actividades, 
difusión e publicidade.

SI435A-2022-00000040-00 Concello de Redondela 1. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas par-
ticipantes.

SI435A-2022-00000080-00 Concello de Rianxo

1. Anexo II. Non o presentou. Deberán presentar a memoria no modelo 
normalizado.
2. Anexo III. Punto 3.1: indicar as datas previstas de inicio e fin das 
actuacións e o seu horario. Punto 3.2: indicar os sistema de selección 
das persoas participantes. Punto 3.6: indicar as funcións das persoas 
traballadoras, o período de inicio e fin da contratación dentro do período 
subvencionable e número de horas dedicadas ao programa. 

SI435A-2022-00000062-00 Concello de Ribadavia

1. Anexo I e anexo II: a contía da subvención solicitada no anexo I e 
anexo II non coincide.
2. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas par-
ticipantes. Punto 3.6: indicar funcións do persoal contratado, data de 
inicio e fin da contratación dentro do período subvencionable e números 
de horas dedicadas ao programa. Punto 4.1: para os efectos de valo-
rar a solicitude debe indicar o nome dos módulos ou actividades e o 
número de horas.

SI435A-2022-00000070-00 Concello de Ribeira

1. Anexo III. Punto 3.1: no programa SI435A só poden participar mulle-
res dos colectivos relacionados na disposición adicional única das ba-
ses reguladoras. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas 
participantes. Punto 4.2: para os efectos de valorar a solicitude debe 
indicar se ten ou non compromiso de incorporación de xeito transversal 
empregando linguaxe inclusiva en todos os materiais da actividades, 
difusión e publicidade.

SI435A-2022-00000085-00 Concello de Santa Comba

1. Anexo I. Aclarar o importe total de custos directos de persoal da acti-
vidade e no importe subvención solicitada.
2. Anexo III. Punto 3.6: indicar o período de inicio e fin da contratación 
dentro do período subvencionable, así como o número de horas dedi-
cado ao programa.

SI435A-2022-00000018-00 Concello de Sanxenxo

1. Anexo III. Punto 3.1: data de duración da actividade, só serán sub-
vencionables os gastos entre o 1 de outubro de 2021 ata o 30 de se-
tembro de 2022, ambos incluídos. Punto 3.6: medios persoais, indicar 
funcións que realiza, período de inicio e fin da contratación no período 
subvencionable, número de horas dedicado ao programa.

SI435A-2022-00000004-00 Concello de Soutomaior

1. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas par-
ticipantes. Punto 3.6: indicar as funcións, o período de inicio e fin da 
contratación do persoal contratado dentro do período subvencionable e 
número de horas dedicadas ao programa.
2. Anexo III incompleto, non se achega a última folla, punto 4.

SI435A-2022-00000027-00 Concello de Teo

1. Contía da subvención solicitada ten que ser a mesma no anexo I e 
no anexo II.
2. Anexo II e anexo III presentados sen asinar.
3. Anexo II. Marcou o programa SI427 Programa de apoio aos CIM.
4. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas parti-
cipantes. Punto 3.6: medios persoais, indicar funcións que realizan, pe-
ríodo de inicio e fin de contratación dentro do período subvencionable, 
número de horas dedicado ao programa. Punto 4.2: para os efectos de 
valorar a solicitude debe indicar se ten ou non compromiso de incorpo-
ración de xeito transversal empregando linguaxe inclusiva en todos os 
materiais da actividades, difusión e publicidade.
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SI435A-2022-00000095-00 Concello de Tomiño 1. Anexo III. O anexo III presentado non contén ningún dato.

SI435A-2022-00000024-00 Concello de Tordoia
1. Anexo III. Punto 3.7: desagregar os custos de persoal con indicación 
da persoa contratada para o desenvolmento da actividade, ou, na súa 
falta, posto de traballo.

SI435A-2022-00000060-00 Concello de Trazo

1. Anexo I.2. Ten que acreditar a representación fidedigna por calquera 
medio válido en dereito.
2. Anexo III non asinado. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das 
persoas participantes. Punto 3.6: data de inicio e fin da contratación 
dentro do período subvencionable e número de horas dedicadas ao 
programa.

SI435A-2022-00000055-00 Concello de Valga

1. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas parti-
cipantes. Punto 3.6: medios persoais, indicar funcións que realizan, pe-
ríodo de inicio e fin de contratación dentro do período subvencionable, 
número de horas dedicado ao programa.
2. Anexo III incompleto, non se achega a última folla, punto 4.

SI435A-2022-00000023-00 Concello de Viana Do Bolo

1. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas par-
ticipantes. Punto 3.6: indicar o período de inicio e fin da contratación 
do persoal contratado dentro do período subvencionable e número de 
horas e vinculación coa entidade.

SI435A-2022-00000029-00 Concello de Vigo
1. Anexo III. Punto 3.1: data de duración da actividade, só serán sub-
vencionables os gastos entre o 1 de outubro de 2021 ata o 30 de set-
embro de 2022, ambos incluídos.

SI435A-2022-00000053-00 Concello de Vilalba

1. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas 
participantes. Punto 3.6: medios persoais, indicar o perfil, funcións que 
realizan, período de inicio e fin de contratación dentro do período sub-
vencionable, número de horas dedicado ao programa. 
2. Anexo III incompleto, non se achega a última folla, punto 4.

SI435A-2022-00000032-00 Concello de Vilanova de Arousa

1. Anexo III. Punto 1: indicar a denominación da medida ou programa. 
Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas participantes. 
Punto 4.2: para os efectos de valorar a solicitude debe indicar se ten 
ou non compromiso de incorporación de xeito transversal empregan-
do linguaxe inclusiva en todos os materiais da actividades, difusión e 
publicidade.

SI435A-2022-00000050-00 Concello de Vilar de Santos
1. Anexo III. Punto 3.1 : indicar as datas previstas de inicio e fin das 
actividades e horario. Punto 3.6: indicar período de inicio e fin da con-
tratación dentro do período subvencionable.

SI435A-2022-00000003-00 Concello de Vilariño de Conso
1. Anexo III. Punto 3.1: no programa SI435A só poden participar mu-
lleres dos colectivos relacionados na disposición adicional única das 
bases reguladoras.

SI435A-2022-00000025-00 Concello de Vilarmaior

1. A contía da subvención solicitada ten que ser a mesma no anexo I 
e anexo II.
2. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas parti-
cipantes. Punto 3.6: medios persoais, indicar funcións que realizan, pe-
ríodo de inicio e fin da contratación dentro do período subvencionable, 
número de horas dedicado ao programa.

SI435A-2022-00000077-00 Concello de Viveiro

1. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas par-
ticipantes. Punto 3.6: indicar o perfil das persoas contratadas, o período 
de inicio e fin da contratación do persoal contratado dentro do período 
subvencionable e número de horas dedicadas ao programa. Punto 4.1: 
para os efectos de valorar a solicitude debe indicar o nome dos módulos 
ou actividades e o número de horas.
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SI435A-2022-00000068-00 Concello de Xermade

1. Anexo III. Punto 2: no programa SI435A só poden participar mulleres 
dos colectivos relacionados na disposición adicional única das bases 
reguladoras. Punto 3.1: indicar as datas previstas de inicio e finalización 
das actividades. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas 
participantes. Punto 3.6: indicar o perfil e funcións que realizan as per-
soas traballadoras e o período de inicio e fin da contratación dentro do 
período subvencionable, así como o número de horas dedicado ao pro-
grama. Punto 3.7: indicar a persoa contratada, ou na súa falta, posto de 
traballo. Punto 4.1: para os efectos de valorar a solicitude debe indicar 
o nome dos módulos ou actividades e o número de horas.

SI435A-2022-00000008-00 Concello de Xunqueira de 
Espadanedo

1. Anexo III. Punto 3.1: indicar o período de duración da actividade. 
Punto 3.2: indicar o procedemento de selección das persoas participan-
tes. Punto 3.6: indicar as funcións, o período de inicio e fin da contrata-
ción dentro do período subvencionable e número de horas dedicadas a 
cada programa do persoal contratado.

SI435A-2022-00000017-00 Concello do Porriño

1. Anexo III. Punto 3.2: indicar o sistema de selección das persoas 
solicitantes. Non se achegan as follas do anexo correspondentes aos 
puntos 3.6 medios persoais e 3.7 desagregación dos custos directos 
de persoal.

SI435A-2022-00000026-00 Mancomunidade de Municipios 
da Comarca de Verín

1. Anexo I.2. Revisar «Datos de xestión da solicitude subvencionada», 
solicitan «Xestión individual».
2. Anexo III. Punto 3.6: indicar o período de inicio e fin da contratación 
do persoal contratado dentro do período subvencionable e número de 
horas dedicadas ao programa. Punto 4.2: para os efectos de valorar a 
solicitude debe indicar se ten ou non compromiso de incorporación de 
xeito transversal empregando linguaxe inclusiva en todos os materiais 
da actividades, difusión e publicidade.

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B).

N.º expte. Entidade local 
(por orde alfabética) Documentación requirida

SI427B 2022/19 Concello da Coruña 1. Anexo IV.2: a suma das contías solicitadas por períodos non coincide cos totais 
que constan no anexo II.

SI427B 2022/84 Concello da Pobra de Trives

1. Anexo II.

2. Anexo II-bis.

3. Memoria de aforro de custos.

4. Anexo IV.1: o presentado non está asinado pola representante legal do Concello.

SI427B 2022/79 Concello das Pontes de 
García Rodríguez

1. Acreditación da representatividade que ostenta a concelleira de Igualdade para 
actuar en nome do Concello.

SI427B 2022/53 Concello de Ares 1. Anexo IV.2 correspondente ao posto de dirección/atención psicolóxica: nin o orza-
mento nin a contía solicitada están desagregadas por períodos.

SI427B 2022/54 Concello de Arzúa

1. Anexo II-bis.

2. Convenio de colaboración cos concellos de Boimorto e Santiso.

3. Memoria de aforro de custos.

4. Anexo IV.1.

5. Anexo IV.2.
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N.º expte. Entidade local 
(por orde alfabética) Documentación requirida

SI427B 2022/67 Concello de Avión 1. Anexo IV.2 correspondente ao posto de asesoramento xurídico: no presentado 
non consta o nome ou razón social.

SI427B 2022/23 Concello de Cangas 1. Anexo IV.2 correspondente ao posto de dirección/atención psicolóxica.

SI427B 2022/29 Concello de Culleredo

1. Acreditación da representatividade que ostenta a concelleira de Política Social e 
Promoción do Deporte para actuar en nome do Concello.

2. Anexo II.

3. Anexo IV.1: no presentado non se pode validar a sinatura electrónica, non é o 
documento electrónico orixinal.

4. Anexo IV.2 correspondente ao posto de dirección: o arquivo pdf presentado é un 
documento en branco.

5. Aclaración sobre o número de horas de atención semanal do servizo de atención 
psicolóxica, xa que os datos que figuran no anexo IV.1 son contraditorios e tampou-
co coinciden cos que figuran na aplicación Xestión CIM.

SI427B 2022/52 Concello de Ferrol

1. Anexo II: as contías solicitadas por períodos non son correctas, non suman os 
importes indicados na columna «Total».

2. Anexo IV.2 correspondente aos postos de atención psicolóxica/dirección e ase-
soramento xurídico: a suma dos orzamentos non coincide cos datos que figuran no 
anexo IV.1.

3. Aclaración sobre tipo de xornada da asesora xurídica, xa que no anexo IV.1 indi-
can que o servizo se presta 40 horas semanais pero logo na súa ficha individualiza-
da indican que a súa xornada é a tempo parcial.

SI427B 2022/27 Concello de Gondomar
1. Anexo IV.2 correspondente ao posto de dirección/asesoramento xurídico: non 
están cubertos os datos da persoa traballadora e o tipo de vinculación indicado é 
contraditorio co indicado no anexo IV.1.

SI427B 2022/14 Concello de Lugo 1. Anexo II: presentaron unha versión imprimible que non é posible validar na sede 
electrónica do Concello.

SI427B 2022/39 Concello de Melide
1. Acreditación da representatividade que ostenta o concelleiro de Promoción Eco-
nómica e Facenda para actuar en nome do Concello.

2. Anexo II: o presentado non é válido porque ten cambios despois de ser asinado.

SI427B 2022/63 Concello de Mondoñedo 1. Anexo II: os datos da persoa secretaria non son correctos, no seu lugar figuran 
os do alcalde.

SI427B 2022/55 Concello de Monforte de 
Lemos

1. Anexo IV.1: está asinado por unha persoa distinta á que consta como represen-
tante do Concello.

SI427B 2022/81 Concello de Mos

1. Anexo IV.2: a suma das contías solicitadas e dos orzamentos non coincide cos 
datos indicados nos anexos I.3, II e IV.1.

2. Aclaración sobre o número estimado de mulleres que se van a atender no período 
subvencionable, xa que este dato non consta no anexo IV.1.

SI427B 2022/71 Concello de Muíños

1. Aclaración sobre o número estimado de mulleres que se van a atender no período 
subvencionable, xa que este dato non consta no anexo IV.1.

2. Anexo IV.2 correspondente ao posto de axente de igualdade: no presentado non 
indican a porcentaxe da súa xornada de traballo dedicada ao CIM.

SI427B 2022/77 Concello de Muros 1. Convenio de colaboración co Concello de Carnota.

SI427B 2022/60 Concello de Muxía 1. As contías indicadas no anexo II e nos Anexo IV.2 non coinciden coa contía total 
indicada no anexo I.3.

SI427B 2022/58 Concello de Ortigueira
1. Anexo I.3: no presentado os datos da entidade local non son correctos.

2. Anexo II-bis.
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N.º expte. Entidade local 
(por orde alfabética) Documentación requirida

SI427B 2022/69 Concello de Ourense 1. Aclaración sobre o número estimado de mulleres que se van a atender no período 
subvencionable, xa que este dato non consta no anexo IV.1.

SI427B 2022/65 Concello de Padrón

1. Anexo II.

2. Anexo II-bis.

3. Anexo IV.2 correspondente ao posto de axente de igualdade: no presentado non 
consta nin o obxecto do contrato nin o nome ou razón social.

SI427B 2022/37 Concello de Palas de Rei
1. Anexo IV.2 correspondente á contratación externa da/do axente de igualdade: 
non consta nin o obxecto do contrato nin os datos da persoa que vai prestar este 
servizo.

SI427B 2022/57 Concello de Pereiro de Aguiar 1. Anexo I.3: presentaron dous novos anexos nos que varían a contía solicitada, 
pero están sen asinar polo alcalde.

SI427B 2022/31 Concello de Poio
1. Anexo IV.1: o orzamento total das cotizacións sociais do período 1.4.2022 
a 30.11.2022 e o orzamento das retribucións íntegras do período 1.12.2022 a 
31.3.2023 non coincide coa suma das contías indicadas nos Anexo IV.2.

SI427B 2022/59 Concello de Pontevedra

1. Anexo I.3: non presentado, os datos da entidade local non son correctos.

2. Anexo II: a contía solicitada non coincide coa que figura no anexo I.3.

3. Anexo IV.2 correspondente ao posto de dirección/atención psicolóxica: non o pre-
sentaron.

SI427B 2022/35 Concello de Teo
1. Aclaración sobre o número de horas semanais de prestación do servizo de aten-
ción psicolóxica, xa que os datos indicados no anexo IV.1 son contraditorios e tam-
pouco coinciden cos que figuran na aplicación Xestión CIM.

SI427B 2022/46 Concello de Vilagarcía de 
Arousa

1. Anexo II: o presentado está en branco, non contén datos.

2. Anexo IV.2 correspondente aos postos de dirección, atención psicolóxica e axen-
te de igualdade: os presentados non se corresponden cos modelos normalizados 
desta convocatoria.

3. Anexo IV.2: a suma dos orzamentos e das contías solicitadas non coincide cos 
datos que constan tanto no anexo I.3 como no IV.1.

SI427B 2022/61 Concello de Vilalba 1. Anexo IV.2 correspondente ao posto de axente de igualdade: as contías solicita-
das por períodos non coinciden coas indicadas no anexo II.

SI427B 2022/13 Concello de Viveiro 1. Anexo IV.2 correspondente ao posto de dirección: o orzamento total do período 
1.4.2022 a 30.11.2022 non é correcto.

SI427B 2022/38 Concello de Zas
1. Anexo IV.1.

2. Anexo IV.2: a suma das contías solicitadas por períodos non coincide coas indi-
cadas no anexo II.

SI427B 2022/03 Concello do Barco de 
Valdeorras

1. Anexo II: o presentado está modificado, non responde ao modelo normalizado.

2. Anexo IV.2: a suma das retribucións íntegras do 1.12.2022 a 31.3.2023 non coin-
cide co total que figura no anexo IV.1 (e, polo tanto, o total do orzamento dos gastos 
de persoal tampouco coincide co que figura neste anexo IV.1 e no anexo I.3).

SI427B 2022/75 Concello do Grove 1. Anexo II.

SI427B 2022/45 Concello do Porriño

1. Anexo II: o presentado está sen asinar.

2. Anexo IV.1: presentaron dous anexos e os datos non son coincidentes en ambos 
os dous, polo que deberán presentar un novo anexo IV.1 cos datos definitivos a ter 
en conta para a subvención.
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SI427B 2022/25
Mancomunidade de 
Municipios da Comarca de 
Verín

1. Anexo II: o presentado non é o do procedemento SI427B.

2. Anexo IV.2 correspondentes aos postos de traballo cubertos mediante contra-
tación externa: os datos das profesionais non están cubertos no apartado que lle 
corresponde.

3. Anexo IV.2 correspondentes aos postos de axente de igualdade e axente de 
dinamización: o orzamento total por períodos non coincide cos datos indicados no 
anexo IV.1.

SI427B 2022/64
Mancomunidade 
Intermunicipal Voluntaria 
Conso-Frieiras

1. Aclaración sobre o horario semanal do servizo de atención psicolóxica, xa que os 
datos indicados no anexo IV.1 son contraditorios.

SI427B 2022/50
Mancomunidade 
Intermunicipal Voluntaria 
Santa Águeda

1. Anexo IV.1.

2. Anexo IV.2: a suma dos orzamentos e das contías solicitadas non coincide cos 
datos que figuran no anexo I.3 e II.

3. Anexo IV.2 correspondente ao posto de dirección/asesoramento xurídico: non 
constan os datos da persoa traballadora.

SI427B 2022/56 Mancomunidade Municipal 
Voluntaria do Salnés

1. Anexo II: os datos da persoa secretaria non son correctos, no seu lugar figuran 
os da presidenta.

SI427B 2022/30
Mancomunidade Voluntaria 
de Municipios da Comarca de 
Ordes

1. Anexo II: a contía solicitada non coincide coa indicada no anexo I.3.

2. Anexo IV.2 correspondente ao posto de dirección: na presentada non consta a 
contía solicitada para o período 1.12.2022 a 31.3.2023.
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