
ANEXO I.3

PROCEDEMENTO

PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES A DESENVOLVER POLAS 
ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SI436C
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en 
calquera momento a través de Notifica.gal:

DATOS BANCARIOS

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

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

MEDIDA SOLICITADA (art. 5)

(1) As contías que se reflicten deberán coincidir coas que se fagan constar no anexo II.3, así como coa contía total dos custos directos de persoal que figuren na 
memoria-anexo III. En caso de discrepancia para os efectos da concesión da subvención terase en conta a de menor importe. 

(2) A contía máxima da axuda será de 20.000 euros.

Liña Plan Corresponsables a desenvolver polas  asociacións de  
nais e pais

Liña Plan Corresponsables a desenvolver polas  asociacións de nais e pais, 
no domicilio das familias por un número determinado de horas semanais 
(art. 5.4.1.a)

Liña Plan Corresponsables a desenvolver polas  asociacións de nais e pais, 
en dependencias públicas convenientemente habilitadas para o efecto, 
tales como escolas, centros municipais, multiusos, polideportivos, 
ludotecas, entre outros, cumprindo coas garantías sanitarias, así como coa 
normativa que lle sexa de aplicación (art. 5.4.1.b)

Liña Plan Corresponsables a desenvolver polas  asociacións de nais e pais, 
Plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade e coidados 
destinados aos homes e ás familias (art. 5.4.2)

TOTAL

CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL – SUBVENCIÓN SOLICITADA

SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) 

TOTAL CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) (2)

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



ANEXO I.3 
(continuación)

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

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

CONCEPTO DA AXUDA S/C/P 
(1)

IMPORTE (€) % (2)
ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE 

PÚBLICA CONCEDENTE e NORMATIVA 
REGULADORA (3)

ACHEGA 
PARTICIPANTES

(4)

FINANCIADA CON FONDOS FSE OU 
OUTROS FONDOS OU 

INSTRUMENTOS FINANCIEIROS 
COMUNITARIOS

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

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

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 

13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 

de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

6. Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda 
coa Administración pública da Comunidade Autónoma. 

7. Está de acordo coas actuacións de control, supervisión e verificación dos órganos da Administración do Estado, da Comunidade Autónoma. 
8. Ten cumprido o requisito de remisión de contas xerais do exercicio 2020 ao Consello de Contas de Galicia. 
9. Coñece as obrigas derivadas da convocatoria. 
10. Que o persoal para a realización das bolsas de coidados de menores en familias con fillos e fillas de ata 16 anos, se corresponden con algún 

dos perfís profesionais establecidos no Plan Corresponsables: perfís TASOC (Técnica/ou en Actividades Socioculturais), Técnica/ou en 
Integración social, Monitoras/es de lecer e tempo libre,  TAFAD (Técnicas/os superiores de Animación  Sociodeportiva), Educación Infantil, 
Auxiliares de Gardería e Xardín de Infancia, e cumprir o resto de requisitos establecidos no artigo 9.1 desta resolución. 

11. Que o persoal que desenvolva as bolsas de coidado dispoñen do correspondente certificado de inexistencia de antecedentes por delitos de 
natureza sexual, así como do certificado negativo de antecedentes penais relacionados con delitos contra a infancia. 

12. As actuacións destinaranse ao coidado de menores en familias con fillas e fillos de ata 16 anos inclusive, e con carácter prioritario en caso 
de vítimas de violencia de xénero en todas as súas manifestacións, especialmente cando teñan que acudir a interpoñer denuncias, procesos 
xudiciais, citas médicas e terapéuticas, ou outros trámites burocráticos; familias  monomarentais e monoparentais; mulleres en situación de 
desemprego para realizar accións formativas ou procura activa de emprego; mulleres maiores de 45 anos ou unidades familiares nas que 
existan outras cargas relacionadas cos coidados. 

13. Nos procesos de valoración de acceso aos servizos postos en marcha con cargo aos fondos recibidos deberán considerarse como criterios de 
valoración o nivel de renda e as cargas familiares das persoas que soliciten a participación nos mesmos. 

14. Comprométese a cumprir cos requisitos establecidos na Resolución, incluídos os especificados no artigo 9.1.4 ao respecto da contratación 
do persoal.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo II.2 Certificación sobre o acordo de solicitar a subvención.

Anexo III  Memoria descritiva da actuación

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa que actúa en representación da asociación de nais e pais ou federación

Concesións de subvencións e axudas

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

NIF da da asociación de nais e pais ou federación solicitante SI NON

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



ANEXO I.3 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

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

Finalidades do tratamento
Xestión e concesión das subvencións ás asociacións de nais e pais inscritas no rexistro de asociacións da Xunta 
de Galicia, para o desenvolvemento do Plan Corresponsables. A tramitación administrativa que se derive da 
xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de requisitos legais 
impostos a dito responsable, en concreto no Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o 
texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

Destinatarios dos datos

As Administracións públicas estatais e autonómicas no exercicio das súas competencias de subvencións e axudas 
públicas cando sexa necesario para a tramitación e xestión deste procedemento. 
Os datos comunicaranse á Base de datos nacional de subvencións de conformidade coa Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións. 
O órgano administrativo concedente publicará no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con 
expresión da convocatoria, incluíndo entre outros datos, a identidade da persoa beneficiaria, ao abeiro do 
disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE

Resolución do ___ de ____________ de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as 
subvencións a entidades locais, a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro e a asociacións de pais e nais para o desenvolvemento das 
actuacións  DO Plan Corresponsables, e se procede á súa convocatoria no ano 2022.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

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



ANEXO II.3

CERTIFICACIÓN SOBRE O ACORDO DE SOLICITAR A SUBVENCIÓN      
SI436C - PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES  A DESENVOLVER POLAS ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

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

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

CERTIFICA
1. Que o (indicar o órgano competente) 

da asociación de pais e nais, con data              , adoptou os seguintes ACORDOS:

1.a) Solicitar axudas da Liña Plan Corresponsables a desenvolver polas  asociacións de nais e pais e aceptar expresamente as condicións de 
financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria:

MEDIDA SOLICITADA (art. 5)

(1) As contías que se reflicten deberán coincidir coas que se fagan constar no anexo I.3, así como coa contía total dos custos directos de persoal que figuren na 
memoria-anexo III. En caso de discrepancia para os efectos da concesión da subvención terase en conta a de menor importe. 

(2) A contía máxima da axuda será de 20.000 euros.

1.b) Que a entidade posúe a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.

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

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO CARGO/POSTO

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

Liña Plan Corresponsables a desenvolver polas  asociacións de  
nais e pais

Liña Plan Corresponsables a desenvolver polas  asociacións de nais e pais, 
no domicilio das familias por un número determinado de horas semanais 
(art. 5.4.1.a)

Liña Plan Corresponsables a desenvolver polas  asociacións de nais e pais, 
en dependencias públicas convenientemente habilitadas para o efecto, 
tales como escolas, centros municipais, multiusos, polideportivos, 
ludotecas, entre outros, cumprindo coas garantías sanitarias, así como coa 
normativa que lle sexa de aplicación (art. 5.4.1.b)

Liña Plan Corresponsables a desenvolver polas  asociacións de nais e pais, 
Plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade e coidados 
destinados aos homes e ás familias (art. 5.4.2)

TOTAL

CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL – SUBVENCIÓN SOLICITADA

SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) 

TOTAL CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) (2)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

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



ANEXO III

MEMORIA DESCRITIVA DA ACTUACIÓN

SI436C PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES NO ÁMBITO LOCAL

SI436B PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA DE PLAN CORRESPONSABLES A DESENVOLVER POLAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL

SI436C PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES  A DESENVOLVER POLAS ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

2. RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS OU ACTIVIDADES A DESENVOLVER, familias atendidas e persoas contratadas

1. DENOMINACIÓN DA MEDIDA OU PROGRAMA

LUGAR DE 
DESENVOLVEMENTO

CONCELLO DE 
DESENVOLVEMENTO

Nº DE FAMILIAS ATENDIDAS 
POLAS BOLSAS DE COIDADOS

Nº de persoas profesionais  
contratadas en termos de xornada 
equivalente a tempo completo /
anual  Bolsas de coidados. Perfil: 

Técnica/ou en Actividades 
Socioculturais), Monitoras/es de 

lecer e tempo libre, TAFAD 
(Técnicas/os superiores de 
Animación  Sociodeportiva), 

Educación Infantil, Auxiliares de 
Gardería e Xardín de Infancia.

Nº familias

Nº familias 
Monopa- 
rentais/
monoma- 
rentais

Nº  
Mulleres 
vítimas 

Violencia 
Xénero

HOMES MULLERES TOTAL

DENOMINACIÓN DA/S 
ACTUACIÓNS OU ACTIVIDADES A 

DESENVOLVER

Plan Corresponsables, a 
desenvolver no domicilio das 
familias por un número 
determinado de horas semanais 
(art. 5.4.1.a)

Plan Corresponsables a 
desenvolver en dependencias 
públicas convenientemente 
habilitadas para o efecto, tales 
como escolas, centros 
municipais, multiusos, 
polideportivos, ludotecas, entre 
outros, cumprindo coas 
garantías sanitarias, así como 
coa normativa que lle sexa de 
aplicación (art. 5.4.1.b)

Plan Corresponsables, 
realización de Plans de 
sensibilización e formación en 
corresponsabilidade e coidados 
destinados aos homes e ás 
familias (art. 5.4.2)

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



ANEXO III 
(continuación)

3. DESCRICIÓN:  

3.1. CONTIDO (contido  mínimo e por esta orde: denominación da actuación ou medida a elixir entre algunha das sinaladas no artigo 5.4, 
descrición detallada; metodoloxía e outros datos de interese; lugar en lle que se realizarán as actuacións, método de selección das familias 
participantes, duración con indicación das datas previstas de inicio e finalización, horario e calquera outro aspecto que defina a súa 
temporalización).

3.2. PERSOAS PARTICIPANTES Criterio de valoración común (perfil das persoas participantes e sistema de selección : nº de familias a atender e 
tipoloxías de familias, idades dos menores a atender, estimación se se van atender a vítimas de violencia de xénero en todas as súas 
manifestacións, especialmente cando teñan que acudir a interpoñer denuncias, procesos xudiciais,, citas médicas e terapéuticas ou outros 
trámites burocráticos, familias monoparentais ou monomarentais, mulleres en situación de desemprego para realizar accións formativas ou 
procura activa de emprego, mulleres maiores de 45 anos ou unidades familiares nas que existan outras cargas relacionadas cos coidados; 

    Nº de persoas, perfís profesionais e duración dos contratos que se van implementar para a realización das medidas de bolsas de coidados, nos 
termos indicados no artigo 5.

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

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



ANEXO III 
(continuación)

3.4. OBXECTIVOS E RESULTADOS ESPERADOS: (en particular, os relacionados coa mellora da situación persoal ou laboral das familias e persoas 
participantes e en relación ás persoas menores de ata 16 anos de idade e en base á situación anterior antes de implantar o Plan 
Corresponsables)

3.5. MEDIOS MATERIAIS

3.6. MEDIOS PERSONAIS: Criterio de valoración común Nº de persoas, perfís profesionais e duración dos contratos que se van implementar para 
a realización das medidas de bolsas de coidados, nos termos indicados nos artigos 4, 5 e 9. (numeraranse correlativamente as persoas 
traballadoras contratadas para o desenvolvemento da medida –de estar pendente a contratación, indicarase a denominación do posto de 
traballo-, sinalando respecto de cada unha delas: o perfil, funcións que realizan, período de inicio e fin da contratación dentro do período 
subvencionable, así como o número de horas dedicadas ao programa; vinculación coa entidade –persoal propio da entidade, tipoloxía da 
contratación, ou contratación externa. En todo caso, indicarase expresamente que concorren as causas que determinan o carácter 
subvencionable dos custos de persoal en atención ao previsto nos  artigo 4, 5 e 9).

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO III 
(continuación)

3.7. DESAGREGACIÓN DOS CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL (art. 9.1.): cubrir, segundo proceda, os custos salariais e de cotas a Seguridade 
Social que a entidade solicitante vaia contratar directamente como persoal propio (1) ou os custos de persoal para o caso de contratación 
externa (2), correspondentes a cada unha das persoas –ou, no seu defecto, ao posto de traballo- que van participar na realización da medida, 
coa mesma orde e numeración que no apartado 3.6 anterior)

Nº DE
PERSOA CONTRATADA PARA O 

DESENVOLVEMENTO Perfil 
PERSOAL A CONTRATAR COMO 

 PROPIO POA ENTIDADE (1)
CONTRATACIÓN 

EXTERNA (2) TOTAL CUSTOS
ORDE DA ACTIVIDADE 

(Ou, no seu defecto, posto de traballo)
 profesional

RETRIBUCIÓNS 
SALARIAIS

COTIZACIÓNS 
SEGURIDADE 

SOCIAL

CUSTOS DE 
PERSOAL

DIRECTOS DE 
PERSOAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

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



ANEXO IV

ANEXO IV. ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN

SI436A PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES NO ÁMBITO LOCAL

SI436B PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA DE PLAN CORRESPONSABLES A DESENVOLVER POLAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL

SI436C PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES  A DESENVOLVER POLAS ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS

DATOS DA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

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

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:

5. Importe concedido segundo a Resolución de concesión 

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

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

1. Que todos os datos contidos nesta solicitude son certos. 
2. Non estar incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a que establece o artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de 

xuño, de subvencións de Galicia. e no artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, 
polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

3. Que está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma. 

4. Que acepta a axuda concedida ao abeiro desta a convocatoria para o ano 2022 e  SOLICITA o seu pagamento

6. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

ORGANISMO IMPORTE

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar y data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade



ANEXO V

CERTIFICACIÓN DO GASTO SUBVENCIONABLE (gastos directos de persoal)

SI436A PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES NO ÁMBITO LOCAL

SI436B PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA DE PLAN CORRESPONSABLES A DESENVOLVER POLAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL

SI436C PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES  A DESENVOLVER POLAS ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS

DATOS DA ENTIDADE
RAZÓN SOCIAL NIF

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

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

CERTIFICA Que os gastos directos de persoal efectivamente realizados correspondente ao PROGRAMA  
son os seguintes:

1. PERSOAL PROPIO DA ENTIDADE:

PERCEPTOR/A DA NÓMINA NIF Perfil profesional 
(*)

MENSUALIDADE 
NÓMINA/ANO

RETRIBUCIÓNS 
ÍNTEGRAS

COTIZACIÓNS SS A 
CARGO DA 
ENTIDADE

CUSTO TOTAL DATA DE 
PAGAMENTO

CUSTO IMPUTADO 
AO PROGRAMA, 

SEGUNDO HORAS OU 
DÍAS TRABALLADOS

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

(*)   Técnica/o Superior en Educación Infantil, Técnica/o Superior en Animación sociocultural e turística, Técnica/o Superior en Ensino e animación socio deportiva, Técnica/o Superior en Integración social, Monitoras/es de lecer e tempo libre, 
Auxiliar de Educación Infantil ou de Xardín de Infancia

Certificación do gasto subvencionable - gastos directos de persoal (Páx. 1 de 2)



ANEXO V 
(continuación) 

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Certificación do gasto subvencionable - gastos directos de persoal (Páx. 1 de 2)

Así mesmo xuntarase a seguinte documentación:

Contrato de traballo

Nóminas e recibos de liquidación de cotizacións (RLC), TC2 e xustificantes bancarios que acrediten a súa realización, no caso de persoal propio da entidade.

Facturas e xustificantes bancarios dos seus pagamentos, no caso de contratación mercantil de persoal.

Expediente de contratación segundo a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, de ser o caso.

Modelos 111 e 190 do IRPF, e xustificantes bancarios dos seus pagamentos.

2. CONTRATACIÓN EXTERNA (custos directos de persoal):

NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF DATA FACTURA NÚMERO FACTURA
CONCEPTO 

(gastos de persoal)
IMPORTE 

(IVE incluído)
DATA DE 

PAGAMENTO

CUSTO IMPUTADO 
AO PROGRAMA, 

SEGUNDO HORAS OU 
DÍAS TRABALLADOS

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

Secretaría Xeral da Igualdade



ANEXO VI

CERTIFICACIÓN SOBRE O CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN

SI436A PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES NO ÁMBITO LOCAL

SI436B PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA DE PLAN CORRESPONSABLES A DESENVOLVER POLAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL

SI436C PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES  A DESENVOLVER POLAS ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

CERTIFICA
Que se cumpriu coa normativa de contratación pública vixente na tramitación do procedemento de contratación mercantil ou externa de 
persoal para o desenvolvemento da actividade subvencionada.

Que se cumpriu coa normativa de contratación laboral segundo a normativa vixente no ámbito laboral para o desenvolvemento das actividades 
subvencionadas.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade



ANEXO VII

MEMORIA XUSTIFICATIVA

SI436A PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES NO ÁMBITO LOCAL

SI436B PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA DE PLAN CORRESPONSABLES A DESENVOLVER POLAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL

SI436C PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES  A DESENVOLVER POLAS ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

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

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

DENOMINACIÓN DA MEDIDA OU PROGRAMA

RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS OU ACTIVIDADES REALIZADAS:  (relacionar as actuacións ou actividades singularizadas e independentes con 
substantivade e características propias polo seu contido e/ou temporalización, co detalle das familias atendidas e menores de ata 16 anos 
atendidos e do persoal contratado para a prestación das bolsas de coidados)

LUGAR DE 
DESENVOLVEMENTO

CONCELLO DE 
DESENVOLVEMENTO

Nº DE FAMILIAS ATENDIDAS 
POLAS BOLSAS DE COIDADOS

Nº de persoas profesionais 
contratadas en termos de xornada 
equivalente a tempo completo /
anual  Bolsas de coidados. Perfil: 

Técnica/ou en Actividades 
Socioculturais), Monitoras/é de 

lecer e tempo libre, TAFAD 
(Técnicas/vos superiores de 
Animación  Sociodeportiva), 

Educación Infantil, Auxiliares de 
Gardería e Xardín de Infancia.

Nº familias

Nº familias 
Monopa 
rentais/
monoma 
rentais

Nº  
Mulleres 

vítimas VX
HOMES MULLERES TOTAL

 ACTUACIÓNS OU ACTIVIDADES  
DESENVOLVIDAS

Plan Corresponsable, no 
domicilio das familias por un 
número determinado de horas 
semanais (art. 5.4.1.a)

Plan Corresponsable en 
dependencias públicas 
convenientemente habilitadas 
para o efecto, tales como 
escolas, centros municipais, 
multiusos, polideportivos, 
ludotecas, entre outros, 
cumprindo coas garantías 
sanitarias, así como coa 
normativa que lle sexa de 
aplicación (art. 5.4.1.b)

Plan Corresponsable, realización 
de Plans de sensibilización e 
formación en 
corresponsabilidade e coidados 
destinados aos homes e ás 
familias (art. 5.4.2)



ANEXO VII 
(continuación)

Secretaría Xeral da Igualdade

1. DESCRIPCIÓN (contido  mínimo e por esta orde: denominación da actuación ou medida a elixir entre algunha das sinaladas no artigo 5.4, 
descrición; metodoloxía e outros datos de interese; nº de familias a atender e tipoloxías de familias, idades dos menores a atender, 
estimación se se van atender a vítimas de violencia de xénero en todas as súas manifestacións, especialmente cando teñan que acudir a 
interpoñer denuncias, procesos xudiciais,, citas médicas e terapéuticas ou outros trámites burocráticos, familias monoparentais ou 
monomarentais, mulleres en situación de desemprego para realizar accións formativas ou procura activa de emprego, mulleres maiores de 45 
anos ou unidades familiares nas que existan outras cargas relacionadas cos coidados; Nº de persoas, perfís profesionais e duración dos 
contratos que se van implementar para a realización das medidas de bolsas de coidados, duración con indicación das datas previstas de inicio 
e finalización, horario e calquera outro aspecto que defina a súa temporalización). e calquera outro dato de interese)

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

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



ANEXO VII 
(continuación)

FAMILIAS PARTICIPANTES NO PROGRAMA SUBVENCIONADO

FAMILIAS 
PARTICIPANTES 

Nº FAMILIAS 
MONOMARENTAIS 
PARTICIPANTES

Nº FAMILIAS 
MONOPARENTAIS 
PARTICIPANTES

VÍTIMAS DE 
VIOLENCIA DE 
XÉNERO EN 

CALQUERA DAS 
SÚAS FORMAS

MULLERES 
SITUACIÓN DE 
DESEMPREGO

MULLERES 
MAIORES DE 45 

ANOS 

FAMILIAS NAS QUE 
EXISTAN OUTRAS 

CARGAS 
RELACIONADAS 
COS COIDADOS

FAMILIAS RENDA 
INFERIOR A 3 

VECES O IPREM

MENORES ATENDIDOS OU  PARTICIPANTES NO PROGRAMA SUBVENCIONADO

TRAMOS DE IDADE DE MENORES ATENDIDOS/AS Nº DE PERSOAS 
MENORES DE  ATA 16 
ANOS PARTICIPANTES 

(HOMES)

Nº DE PERSOAS 
MENORES DE  ATA 16 
ANOS PARTICIPANTES 

(MULLERES)

TOTAL

DE 0 A 3 ANOS (SEN INCLUÍR 3 ANOS)

DE 3 ANOS A 6 ANOS (SEN INCLUÍR 6 ANOS)

DE 6 ANOS A 12 ANOS (SEN INCLUÍR 12 ANOS)

DE 12 ANOS A 14 ANOS (SEN INCLUÍR 14 ANOS)

DE 14 ANOS ATA 16 ANOS

TOTAL MENORES ATENDIDOS

RESULTADOS OBTIDOS:

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

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade
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DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL 
NIF
TIPO
NOMBRE DE LA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO 1
TELÉFONO 2
CORREO ELECTRÓNICO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica deGalicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en calquera momento a través de Notifica.gal:
DATOS BANCARIOS
Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN
MEDIDA SOLICITADA (art. 5)
(1) As contías que se reflicten deberán coincidir coas que se fagan constar no anexo II.3, así como coa contía total dos custos directos de persoal que figuren na memoria-anexo III. En caso de discrepancia para os efectos da concesión da subvención terase en conta a de menor importe.
(2) A contía máxima da axuda será de 20.000 euros.
Liña Plan Corresponsables a desenvolver polas  asociacións de 
nais e pais
TOTAL
CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL – SUBVENCIÓN SOLICITADA
SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) 
TOTAL CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL 
SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) (2)
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ANEXO I.3
(continuación)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas e/ou percibidas e ingresos obtidos e/ou previstos para as actuacións e gastos subvencionables previstos nesta convocatoria, procedentes das distintas administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, ademais das reguladas nesta resolución, son as seguintes:
CONCEPTO DA AXUDA
S/C/P (1)
IMPORTE (€)
% (2)
ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE PÚBLICA CONCEDENTE e NORMATIVA REGULADORA (3)
ACHEGA PARTICIPANTES
(4)
FINANCIADA CON FONDOS FSE OU OUTROS FONDOS OU INSTRUMENTOS FINANCIEIROS COMUNITARIOS
(1) Indíquese o que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida)
(2) Porcentaxe de axuda sobre o custo total
(3) Indicar data de publicación en diario/boletín oficial
(4) No seu caso, contía dos ingresos como consecuencia de taxas de inscrición, matrículas ou equivalentes (art. 3.2).
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
6. Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
7. Está de acordo coas actuacións de control, supervisión e verificación dos órganos da Administración do Estado, da Comunidade Autónoma.
8. Ten cumprido o requisito de remisión de contas xerais do exercicio 2020 ao Consello de Contas de Galicia.
9. Coñece as obrigas derivadas da convocatoria.
10. Que o persoal para a realización das bolsas de coidados de menores en familias con fillos e fillas de ata 16 anos, se corresponden con algún dos perfís profesionais establecidos no Plan Corresponsables: perfís TASOC (Técnica/ou en Actividades Socioculturais), Técnica/ou en Integración social, Monitoras/es de lecer e tempo libre,  TAFAD (Técnicas/os superiores de Animación  Sociodeportiva), Educación Infantil, Auxiliares de Gardería e Xardín de Infancia, e cumprir o resto de requisitos establecidos no artigo 9.1 desta resolución.
11. Que o persoal que desenvolva as bolsas de coidado dispoñen do correspondente certificado de inexistencia de antecedentes por delitos de natureza sexual, así como do certificado negativo de antecedentes penais relacionados con delitos contra a infancia.
12. As actuacións destinaranse ao coidado de menores en familias con fillas e fillos de ata 16 anos inclusive, e con carácter prioritario en caso de vítimas de violencia de xénero en todas as súas manifestacións, especialmente cando teñan que acudir a interpoñer denuncias, procesos xudiciais, citas médicas e terapéuticas, ou outros trámites burocráticos; familias  monomarentais e monoparentais; mulleres en situación de desemprego para realizar accións formativas ou procura activa de emprego; mulleres maiores de 45 anos ou unidades familiares nas que existan outras cargas relacionadas cos coidados.
13. Nos procesos de valoración de acceso aos servizos postos en marcha con cargo aos fondos recibidos deberán considerarse como criterios de valoración o nivel de renda e as cargas familiares das persoas que soliciten a participación nos mesmos.
14. Comprométese a cumprir cos requisitos establecidos na Resolución, incluídos os especificados no artigo 9.1.4 ao respecto da contratación do persoal.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.
OPÓÑOME Á CONSULTA
DNI/NIE da persoa que actúa en representación da asociación de nais e pais ou federación
Concesións de subvencións e axudas
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSA persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, deberá achegar o documento correspondente.
AUTORIZO A CONSULTA
NIF da da asociación de nais e pais ou federación solicitante
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ANEXO I.3
(continuación)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Emprego e Igualdade. Secretaría Xeral da Igualdade
Finalidades do tratamento
Xestión e concesión das subvencións ás asociacións de nais e pais inscritas no rexistro de asociacións da Xunta de Galicia, para o desenvolvemento do Plan Corresponsables. A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o
tratamento
O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de requisitos legais impostos a dito responsable, en concreto no Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.
Destinatarios dos datos
As Administracións públicas estatais e autonómicas no exercicio das súas competencias de subvencións e axudas públicas cando sexa necesario para a tramitación e xestión deste procedemento.
Os datos comunicaranse á Base de datos nacional de subvencións de conformidade coa Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
O órgano administrativo concedente publicará no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, incluíndo entre outros datos, a identidade da persoa beneficiaria, ao abeiro do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
Contacto coa persoa delegada de protección de datos e máis información
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do ___ de ____________ de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades locais, a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro e a asociacións de pais e nais para o desenvolvemento das actuacións  DO Plan Corresponsables, e se procede á súa convocatoria no ano 2022.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
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ANEXO II.3
CERTIFICACIÓN SOBRE O ACORDO DE SOLICITAR A SUBVENCIÓN     
SI436C - PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES  A DESENVOLVER POLAS ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)
CERTIFICA
1. Que o (indicar o órgano competente)
da asociación de pais e nais, con data                              , adoptou os seguintes ACORDOS:
1.a) Solicitar axudas da Liña Plan Corresponsables a desenvolver polas  asociacións de nais e pais e aceptar expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria:
MEDIDA SOLICITADA (art. 5)
(1) As contías que se reflicten deberán coincidir coas que se fagan constar no anexo I.3, así como coa contía total dos custos directos de persoal que figuren na memoria-anexo III. En caso de discrepancia para os efectos da concesión da subvención terase en conta a de menor importe.
(2) A contía máxima da axuda será de 20.000 euros.
1.b) Que a entidade posúe a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.
1.c) Financiar o custo das actuacións obxecto de axuda que non resulte financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade para a súa completa realización.
1.d) DESIGNAR para as funcións de coordinación e comunicación coa Secretaría Xeral da Igualdade para aspectos relacionados coa tramitación do expediente a:
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
CARGO/POSTO
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
Liña Plan Corresponsables a desenvolver polas  asociacións de 
nais e pais
TOTAL
CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL – SUBVENCIÓN SOLICITADA
SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) 
TOTAL CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL 
SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) (2)
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
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ANEXO III
MEMORIA DESCRITIVA DA ACTUACIÓN
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)
2. RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS OU ACTIVIDADES A DESENVOLVER, familias atendidas e persoas contratadas
1. DENOMINACIÓN DA MEDIDA OU PROGRAMA
LUGAR DE DESENVOLVEMENTO
CONCELLO DE DESENVOLVEMENTO
Nº DE FAMILIAS ATENDIDAS POLAS BOLSAS DE COIDADOS
Nº de persoas profesionais  contratadas en termos de xornada equivalente a tempo completo /anual  Bolsas de coidados. Perfil: Técnica/ou en Actividades Socioculturais), Monitoras/es de lecer e tempo libre, TAFAD (Técnicas/os superiores de Animación  Sociodeportiva), Educación Infantil, Auxiliares de Gardería e Xardín de Infancia.
Nº familias
Nº familias Monopa-
rentais/monoma-
rentais
Nº  Mulleres vítimas Violencia Xénero
HOMES
MULLERES
TOTAL
DENOMINACIÓN DA/S ACTUACIÓNS OU ACTIVIDADES A DESENVOLVER
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ANEXO III
(continuación)
3. DESCRICIÓN: 
3.1. CONTIDO (contido  mínimo e por esta orde: denominación da actuación ou medida a elixir entre algunha das sinaladas no artigo 5.4,  descrición detallada; metodoloxía e outros datos de interese; lugar en lle que se realizarán as actuacións, método de selección das familias participantes, duración con indicación das datas previstas de inicio e finalización, horario e calquera outro aspecto que defina a súa temporalización).
3.2. PERSOAS PARTICIPANTES Criterio de valoración común (perfil das persoas participantes e sistema de selección : nº de familias a atender e tipoloxías de familias, idades dos menores a atender, estimación se se van atender a vítimas de violencia de xénero en todas as súas manifestacións, especialmente cando teñan que acudir a interpoñer denuncias, procesos xudiciais,, citas médicas e terapéuticas ou outros trámites burocráticos, familias monoparentais ou monomarentais, mulleres en situación de desemprego para realizar accións formativas ou procura activa de emprego, mulleres maiores de 45 anos ou unidades familiares nas que existan outras cargas relacionadas cos coidados;
    Nº de persoas, perfís profesionais e duración dos contratos que se van implementar para a realización das medidas de bolsas de coidados, nos termos indicados no artigo 5.
3.3. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN, XESTIÓN E SEGUIMENTO DA MEDIDA REALIZADA DIRECTAMENTE POLA ENTIDADE SOLICITANTE, CON INDICACIÓN DA/S PERSOA/S RESPONSABLE/S 
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ANEXO III
(continuación)
3.4. OBXECTIVOS E RESULTADOS ESPERADOS: (en particular, os relacionados coa mellora da situación persoal ou laboral das familias e persoas participantes e en relación ás persoas menores de ata 16 anos de idade e en base á situación anterior antes de implantar o Plan Corresponsables)
3.5. MEDIOS MATERIAIS
3.6. MEDIOS PERSONAIS: Criterio de valoración común Nº de persoas, perfís profesionais e duración dos contratos que se van implementar para a realización das medidas de bolsas de coidados, nos termos indicados nos artigos 4, 5 e 9. (numeraranse correlativamente as persoas traballadoras contratadas para o desenvolvemento da medida –de estar pendente a contratación, indicarase a denominación do posto de traballo-, sinalando respecto de cada unha delas: o perfil, funcións que realizan, período de inicio e fin da contratación dentro do período subvencionable, así como o número de horas dedicadas ao programa; vinculación coa entidade –persoal propio da entidade, tipoloxía da contratación, ou contratación externa. En todo caso, indicarase expresamente que concorren as causas que determinan o carácter subvencionable dos custos de persoal en atención ao previsto nos  artigo 4, 5 e 9).
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ANEXO III
(continuación)
3.7. DESAGREGACIÓN DOS CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL (art. 9.1.): cubrir, segundo proceda, os custos salariais e de cotas a Seguridade Social que a entidade solicitante vaia contratar directamente como persoal propio (1) ou os custos de persoal para o caso de contratación externa (2), correspondentes a cada unha das persoas –ou, no seu defecto, ao posto de traballo- que van participar na realización da medida, coa mesma orde e numeración que no apartado 3.6 anterior)
Nº DE
PERSOA CONTRATADA PARA O DESENVOLVEMENTO
Perfil 
PERSOAL A CONTRATAR COMO
 PROPIO POA ENTIDADE (1)
CONTRATACIÓN EXTERNA (2)
TOTAL CUSTOS
ORDE
DA ACTIVIDADE
(Ou, no seu defecto, posto de traballo)
 profesional
RETRIBUCIÓNS SALARIAIS
COTIZACIÓNS SEGURIDADE SOCIAL
CUSTOS DE PERSOAL
DIRECTOS DE PERSOAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
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ANEXO IV
ANEXO IV. ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN
DATOS DA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
5. Importe concedido segundo a Resolución de concesión 
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude son certos.
2. Non estar incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a que establece o artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. e no artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
3. Que está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
4. Que acepta a axuda concedida ao abeiro desta a convocatoria para o ano 2022 e  SOLICITA o seu pagamento
6. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
ORGANISMO
IMPORTE
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar y data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
ANEXO V
CERTIFICACIÓN DO GASTO SUBVENCIONABLE (gastos directos de persoal)
DATOS DA ENTIDADE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)
CERTIFICA Que os gastos directos de persoal efectivamente realizados correspondente ao PROGRAMA 
son os seguintes:
1. PERSOAL PROPIO DA ENTIDADE:
PERCEPTOR/A DA NÓMINA
NIF
Perfil profesional
(*)
MENSUALIDADE NÓMINA/ANO
RETRIBUCIÓNS ÍNTEGRAS
COTIZACIÓNS SS A CARGO DA ENTIDADE
CUSTO TOTAL
DATA DE PAGAMENTO
CUSTO IMPUTADO AO PROGRAMA, SEGUNDO HORAS OU DÍAS TRABALLADOS
TOTAL (A)
----------
(*)   Técnica/o Superior en Educación Infantil, Técnica/o Superior en Animación sociocultural e turística, Técnica/o Superior en Ensino e animación socio deportiva, Técnica/o Superior en Integración social, Monitoras/es de lecer e tempo libre, Auxiliar de Educación Infantil ou de Xardín de Infancia
Certificación do gasto subvencionable - gastos directos de persoal (Páx. 1 de 2)
ANEXO V
(continuación) 
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Certificación do gasto subvencionable - gastos directos de persoal (Páx. 1 de 2)
Así mesmo xuntarase a seguinte documentación:
2. CONTRATACIÓN EXTERNA (custos directos de persoal):
NOME OU RAZÓN SOCIAL
NIF
DATA FACTURA
NÚMERO FACTURA
CONCEPTO
(gastos de persoal)
IMPORTE
(IVE incluído)
DATA DE PAGAMENTO
CUSTO IMPUTADO AO PROGRAMA, SEGUNDO HORAS OU DÍAS TRABALLADOS
TOTAL (B)
----------
Secretaría Xeral da Igualdade
ANEXO VI
CERTIFICACIÓN SOBRE O CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)
CERTIFICA
Que se cumpriu coa normativa de contratación pública vixente na tramitación do procedemento de contratación mercantil ou externa de persoal para o desenvolvemento da actividade subvencionada.
Que se cumpriu coa normativa de contratación laboral segundo a normativa vixente no ámbito laboral para o desenvolvemento das actividades subvencionadas.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
ANEXO VII
MEMORIA XUSTIFICATIVA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)
DENOMINACIÓN DA MEDIDA OU PROGRAMA
RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS OU ACTIVIDADES REALIZADAS:  (relacionar as actuacións ou actividades singularizadas e independentes con substantivade e características propias polo seu contido e/ou temporalización, co detalle das familias atendidas e menores de ata 16 anos atendidos e do persoal contratado para a prestación das bolsas de coidados)
LUGAR DE DESENVOLVEMENTO
CONCELLO DE DESENVOLVEMENTO
Nº DE FAMILIAS ATENDIDAS POLAS BOLSAS DE COIDADOS
Nº de persoas profesionais contratadas en termos de xornada equivalente a tempo completo /anual  Bolsas de coidados. Perfil: Técnica/ou en Actividades Socioculturais), Monitoras/é de lecer e tempo libre, TAFAD (Técnicas/vos superiores de Animación  Sociodeportiva), Educación Infantil, Auxiliares de Gardería e Xardín de Infancia.
Nº familias
Nº familias Monopa
rentais/monoma
rentais
Nº  Mulleres vítimas VX
HOMES
MULLERES
TOTAL
 ACTUACIÓNS OU ACTIVIDADES  DESENVOLVIDAS
ANEXO VII
(continuación)
Secretaría Xeral da Igualdade
1. DESCRIPCIÓN (contido  mínimo e por esta orde: denominación da actuación ou medida a elixir entre algunha das sinaladas no artigo 5.4,  descrición; metodoloxía e outros datos de interese; nº de familias a atender e tipoloxías de familias, idades dos menores a atender, estimación se se van atender a vítimas de violencia de xénero en todas as súas manifestacións, especialmente cando teñan que acudir a interpoñer denuncias, procesos xudiciais,, citas médicas e terapéuticas ou outros trámites burocráticos, familias monoparentais ou monomarentais, mulleres en situación de desemprego para realizar accións formativas ou procura activa de emprego, mulleres maiores de 45 anos ou unidades familiares nas que existan outras cargas relacionadas cos coidados; Nº de persoas, perfís profesionais e duración dos contratos que se van implementar para a realización das medidas de bolsas de coidados, duración con indicación das datas previstas de inicio e finalización, horario e calquera outro aspecto que defina a súa temporalización). e calquera outro dato de interese)
2. TIPOLOXÍA DOS GASTOS DIRECTOS: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS (medios persoais que participaron directamente na realización da actuación, perfil profesional, así como detalle dos medios materiais utilizados e tipoloxía dos gastos realizados distintos aos gastos directos de persoal). 
3. PARTICIPANTES E RESULTADOS OBTIDOS (Participantes: características e número de persoas participantes, desagregadas por sexo, idade e grupos de vulnerabilidade, conforme os cadros deste modelo. Para o caso de que as persoas participantes sexan menores de idade, deberá indicarse tamén o número de proxenitores, desagregado por sexo e idade, así como por grupos de vulnerabilidade; computarase soamente a un deles, preferentemente nai ou persoa que teña a tutela. Resultados obtidos: singularmente aqueles relacionados coa finalidade da actuación, así como aqueles relacionados coa mellora da situación persoal ou laboral das persoas participantes ou, no caso de menores, dun dos seus proxenitores)
ANEXO VII
(continuación)
FAMILIAS PARTICIPANTES NO PROGRAMA SUBVENCIONADO
FAMILIAS PARTICIPANTES 
Nº FAMILIAS MONOMARENTAIS PARTICIPANTES
Nº FAMILIAS MONOPARENTAIS PARTICIPANTES
VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO EN CALQUERA DAS SÚAS FORMAS
MULLERES SITUACIÓN DE DESEMPREGO
MULLERES MAIORES DE 45 ANOS 
FAMILIAS NAS QUE EXISTAN OUTRAS CARGAS RELACIONADAS COS COIDADOS
FAMILIAS RENDA INFERIOR A 3 VECES O IPREM
MENORES ATENDIDOS OU  PARTICIPANTES NO PROGRAMA SUBVENCIONADO
TRAMOS DE IDADE DE MENORES ATENDIDOS/AS
Nº DE PERSOAS MENORES DE  ATA 16 ANOS PARTICIPANTES (HOMES)
Nº DE PERSOAS MENORES DE  ATA 16 ANOS PARTICIPANTES (MULLERES)
TOTAL
DE 0 A 3 ANOS (SEN INCLUÍR 3 ANOS)
DE 3 ANOS A 6 ANOS (SEN INCLUÍR 6 ANOS)
DE 6 ANOS A 12 ANOS (SEN INCLUÍR 12 ANOS)
DE 12 ANOS A 14 ANOS (SEN INCLUÍR 14 ANOS)
DE 14 ANOS ATA 16 ANOS
TOTAL MENORES ATENDIDOS
RESULTADOS OBTIDOS:
4. PUBLICIDADE E DIVULGACIÓN (Describir a publicidade e divulgación realizada, materiais e medios utilizados)
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
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