
FICHA INDIVIDUALIZADA DE SEGUIMENTO (maiores de idade)
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E DE PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO (SI435A)

N.º FICHA

O n.º debe coincidir co ordinal da relación de persoas participantes

DATOS DA ENTIDADE LOCAL

ENTIDADE LOCAL

NIF EXPEDIENTE SI435A 2020/

DATOS DA PERSOA PARTICIPANTE

NOME APELIDOS

DNI ou
NIE

IDADE  Menor de 25 anos      De 25 a 54     Maior de 54 anos

SEXO       Muller    Home CONCELLO ONDE RESIDE

1. INDICADORES COMÚNS DE PRODUTIVIDADE (situación previa á participación no programa dentro do período subvencionable)

Situación laboral (Seleccionar unha opción):
     Desempregada

     Desempregada de longa duración  (6 ou máis meses para menores de 25 anos, 12 ou máis meses para maiores de ou igual a 25 anos)

     Inactiva integrada en sistema de educación ou formación

     Inactiva, NON integrada nos sistemas de educación ou formación  

     Con emprego (incluídas as persoas traballadoras por conta propia)

Formación (seleccionar unha opción):
      Con estudos de ensino primario (CINE1: educación primaria obrigatoria) ou secundario (CINE2: educación secundaria obrigatoria)

      Co segundo ciclo de ensino secundario (CINE3: bacharelato, ciclo formativo de grao medio, curso de acceso a ciclo formativo de grao    
medio) ou con ensino postsecundario (CINE4: certificado de profesionalidade nivel 3)

      Con ensino superior ou terciario (CINE 5 a 8: ciclo formativo de grao superior, estudos superiores de ensinanzas artísticas ou 
universitarias)  

      Sen estudos regrados rematados

Situación familiar:
É muller pertencente a colectivos máis vulnerables?  Si  Non

Situación de vulnerabilidade:
De orixe estranxeira ou inmigrante  Si  Non   N/C

Minoría étnica  Si  Non   N/C

Con discapacidade  Si  Non       N/C

Sen fogar ou afectada pola exclusión en canto á vivenda  Si  Non   N/C

Vive nun núcleo de poboación inferior a 5.000 habitantes  Si  Non   N/C

Outras persoas desfavorecidas  Si  Non   N/C

“O FSE inviste no teu futuro”      



2. INDICADORES DE RESULTADO INMEDIATO (situación dentro das catro semanas seguintes á finalización da súa participación no
programa dentro do período subvencionable)

Situación laboral (Seleccionar unha opción):
     En busca de traballo tras a súa participación (só se estaba inactiva ao comezo)

     Obtivo un emprego, incluído por conta propia, tras a súa participación

     Ningunha das anteriores

Formación:
Integrada nos sistemas de educación ou formación tras a súa participación (só se non o estaba ao comezo)  Si  Non

Obtivo unha cualificación tras a súa participación  Si  Non

Situación persoal:
Mellorou a súa situación persoal ou laboral a través das medidas de fomento da igualdade?  Si  Non

Información básica sobre protección de datos

Responsable do tratamento
Xunta  de  Galicia-Vicepresidencia  e  Consellería  de  Presidencia,  Administracións  Públicas  e  Xustiza
(Secretaría Xeral da Igualdade)

Finalidades do tratamento
Xestión de proxectos de atención social integral dirixidos a colectivos especiais coa finalidade de apoiar
a súa recuperación e integración social e laboral.

Lexitimación para o tratamento
Cumprimento dunha misión de interese público, prestación de asistencia de tipo social e xestión de
sistemas e servizos de asistencia social.

Destinatarios

Os datos poderán ser comunicados, cando sexa estritamente necesario para a adecuada xestión deste
proxecto  ás  entidades  colaboradoras,  aos  organismos  públicos  financiadores  e  ás  administración
públicas competentes como a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da
Consellería de Facenda como organismo de control dos Fondos Comunitarios e, especificamente, serán
comunicados a través da aplicación PARTICIPA 1420 co obxecto de dar cumprimento aos requisitos de
información  a  través  de  indicadores  de  produtividade  e  resultado  enumerados  no  artigo  5  do
Regulamento  (UE)  núm.  1304/2013.  O  responsable  do  tratamento  dos  datos  recollidos  en  dita
aplicación PARTICIPA 1420 é a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

Exercicio dos dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación e supresión dos seus datos e exercitar
outros  dereitos,  así  como  retirar  no  seu  caso  o  consentimento  outorgado  segundo  se  recolle  en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos 

Contacto do delegado/delegada de 
protección de datos e información 
adicional

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

SINATURA DA PERSOA PARTICIPANTE SINATURA DA PERSOA RESPONSABLE DO PROGRAMA

NOME E APELIDOS: 

“O FSE inviste no teu futuro”      

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
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