
ANEXO I

PROCEDEMENTO

AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL COMO MEDIDA DE 
FOMENTO DA CORRESPONSABILIDADE PARA OS TRABALLADORES QUE SE ACOLLAN 
Á REDUCIÓN DA XORNADA DE TRABALLO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SI440A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
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 a disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que se poderán cambiar 
en calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

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

FAMILIA MONOPARENTAL SI NON

DATOS DA PERSOA CÓNXUXE OU PARELLA (de ser o caso)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DAS/DOS FILLAS/OS MENORES DE 12 ANÑOS, INCLUÍNDO AS/OS MENORES DE 3 ANOS POLAS/OS CALES SE SOLICITA A AXUDA (na 
data de inicio do período subvencionable)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO ADOPCIÓN OU 
ACOLLEMENTO (1)

DATA DE NACEMENTO/ 
ADOPCIÓN OU ACOLLEMENTO

DISCAPACIDADE 
(33 % ou máis)

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

(1)  Indíquese o que proceda: (A) adopción; (AFRX) acollemento familiar resolución xudicial; (AFRAX) acollemento familiar resolución 
administrativa da Xunta de Galicia; (AFRADM) acollemento familiar resolución administrativa emitida por outra Administración.

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



ANEXO I 
(continuación)

PERÍODO/S CON REDUCIÓN DE XORNADA ENTRE O 1 DE XULLO DE 2020 E O 30 DE XUÑO DE 2021 (continuada ou fraccionada)

Porcentaxe de redución 
xornada (%)

1º. Desde ata

2º. Desde ata

3º. Desde ata

4º. Desde ata

Xornada ordinaria do seu traballo, ANTES da redución de xornada por coidado de filla/o

Completa

Parcial % sobre a xornada completa establecida en convenio

Na data de presentación da solicitude segue en situación de redución de xornada SI NON

No caso de que a persoa solicitante ou o/a cónxuxe ou parella desfrutara do permiso por maternidade entre o 1 de xullo de 2020 e o 30 de xuño 

de 2021, sinalar o período: desde o día    ata   .

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

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

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

ORGANISMO IMPORTE (€)

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

3. Que durante o período da presente solicitude convivín coa/co filla/fillo pola/o que solicito a subvención. 

4. Que o período de redución de xornada para o cal se solicita a axuda non coincide co permiso por maternidade, nin con ningún outro permiso, 
licencia ou excedencia para o mesmo fin do/da cónxuxe ou parella. 

5. Non estar incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario 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. 

6. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 

7. 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 comunidad autónoma. 

8. Que está de acordo coas actuacións de control, supervisión e verificación dos órganos da Administración do Estado, da comunidade autónoma 
e do Fondo Social Europeo. 

9. Que coñece que as axudas solicitadas ao abeiro desta convocatoria están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (2014-2020) nun 80%. 

10. Que coñece as obrigas derivadas da convocatoria, en particular as establecidas no artigo 23 da convocatoria. 

11. Que coñece que a obtención de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de persoas beneficiarias, na que figuran os datos de 
identidade ou denominación social, das operacións e da contía de fondos públicos asignada a cada operación, que a autoridade de xestión do 
programa operativo publicará conforme ao previsto no artigo 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006 
(DOUE L/45, do 15 de febreiro de 2007).

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



ANEXO I 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga, para unidades 
familiares monoparentais exclusivamente

Anexo III. Comprobación de datos de terceiras persoas interesadas (cónxuxe ou parella)

Certificado de convivencia das persoas que viven no domicilio, agás que a non convivencia resulte acreditada noutros documentos 
presentados coa solicitude e só para o caso de familias monoparentais que non dispoñan de certificado de monoparentalidade

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC facilitado pola empresa) no que se acredite a situación de redución de xornada 
por coidado de fillo/a menor durante o período polo cal se solicita a axuda. No caso de pertencer a sistemas de previsión social distintos ao 
da Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu, etc.) certificación, na que se acredite a referida situación en papel oficial do organismo que 
emite o certificado debidamente selado e coa identificación da persoa responsable que certifica.

Certificación acreditativa equivalente á vida laboral relativa ao/á cónxuxe ou parella en papel oficial do organismo que emite o certificado 
debidamente selado e coa identificación da persona responsable que certifica, para o caso de pertencer a sistemas de previsión social 
distintos ao da Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu, etc.)

Certificación ou resolución de recoñecemento do dereito do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) ou certificación acreditativa 
equivalente no caso doutro sistema de previsión social (Muface, Isfas, Muxexu, etc.), relativa ao desfrute do permiso de maternidade nas 
datas comprendidas entre o 1 de xullo de 2020 e o 30 de xuño de 2021, ambos inclusive, da persoa solicitante ou do/da cónxuxe ou parella, 
relativo á filla ou hillo por quen se solicita a axuda, de ser o caso

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO

Copia do libro de familia completo ou inscrición no rexistro

Copia do convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou 
divorcio, de ser o caso

Copia da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción, de ser o caso

Copia da resolución administrativa de acollemento familiar dos fillos e fillas 
menores de 12 anos na dita situación, cando non fose expedida pola Xunta de 
Galicia

Copia da resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade 
igual ou superior ao 33 % das/dos fillas/os menores de 12 anos na dita situación, 
cando non fose expedida pola Xunta de Galicia

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 solicitante

Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia, como mínimo, desde o 1 de xaneiro de 2020

Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da 
Xunta de Galicia, no caso de familias monoparentais

MARCAR O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Resolución administrativa de acollemento familiar das hillas ou hillos menores de doce anos na dita situación, cando fose 
expedida pola Xunta de Galicia

Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % das/dos fillas/os 
menores de doce anos, cando fose expedida pola Xunta de Galicia

Resolución administrativa de autorización de expediente de regulación temporal de emprego (ERTE), que acredite 
que o posto de traballo da persoa solicitante, e/ou no caso de que proceda da persoa cónxuxe, foi obxecto de 
suspensión/extinción por causas derivadas da situación de crise sanitaria polo COVID-19 e da declaración do estado de 
alarma, cando fose expedida pola Xunta de Galicia

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

Declaración do IRPF 2019 da persoa solicitante SI NON

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



ANEXO I 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Secretaría Xeral da Igualdade.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimiento de obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigos 6.1, letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, 
do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitales). En concreto, a 
competencia e obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo 
goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
do procedemento administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de 
transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarios dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

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 ____, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á 
conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, 
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código 
de procedemento SI440A).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU 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

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(para cubrir só no caso de familias monoparentais) 

SI440A - AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL COMO MEDIDA DE FOMENTO DA CORRESPONSABILIDADE PARA OS TRABALLADORES 
QUE SE ACOLLAN Á REDUCIÓN DA XORNADA DE TRABALLO

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

A PERSOA SOLICITANTE DECLARA

1. Que non conviviu coa outra persoa proxenitora durante o período obxecto da presente solicitude ou con outra parella ou relación análoga. 

2. Que a súa filla ou fillo 

non conviviu coa outra persoa proxenitora e estivo ao seu coidado no domicilio indicado durante o período obxecto da presente solicitude.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade



ANEXO III

COMPROBACIÓN DE DATOS DE TERCEIRAS PERSOAS INTERESADAS (cónxuxe ou parella) 

SI440A - AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL COMO MEDIDA DE FOMENTO DA CORRESPONSABILIDADE PARA OS TRABALLADORES QUE SE ACOLLAN Á REDUCIÓN DA XORNADA DE TRABALLO

As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta 
consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

NOME E APELIDOS NIF MENOR DE 
TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Os seguintes documentos serán obxecto de 

consulta ás administracións públicas SINATURA
IDADE NOME E APELIDOS NIF OPÓÑOME Á 

CONSULTA

DNI ou NIE da persoa cónxuxe ou parella

Certificación da vida laboral emitida pola Tesouraría Xeral da 
Seguridade Social relativa á persoa cónxuxe ou parella

Resolución administrativa de autorización de expediente de 
regulación temporal de emprego (ERTE), que acredite que o 
posto de traballo da persoa cónxuxe ou parella, foi obxecto de 
suspensión/extinción por causas derivadas da situación de crise 
sanitaria polo COVID-19 e da declaración do estado de alarma, 
cando fose expedida pola Xunta de Galicia

CONSENTIMENTO PARA A CONSULTA DE DATOS (no caso de non 
dar autorización, deberá achegar o documento correspondente)

AUTORIZO A 
CONSULTA

Declaración do IRPF 2019 da persoa cónxuxe ou parella SI NON

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior, deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Secretaría Xeral da Igualdade.

Finalidades do tratamento
Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as 
actuacións administrativas que se deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada 
para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia legalmente atribuída ao responsable do 
tratamento, así como o cumprimiento de obrigas legais impostas ao dito responsable (artigos 6.1, letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, 
do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitales). En concreto, a competencia e obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, 
do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 
13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de 
xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarios dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

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

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade



ANEXO IV

SOLICITUDE DE PAGAMENTO 

SI440A - AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL COMO MEDIDA DE FOMENTO DA CORRESPONSABILIDADE PARA OS TRABALLADORES 
QUE SE ACOLLAN Á REDUCIÓN DA XORNADA DE TRABALLO

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

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

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 

2. Non estar incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario 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 comunidad autónoma. 

4. Que acepta a axuda concedida por redución de xornada de traballo ao abeiro da convocatoria do ano 2021 e SOLICITA o seu pagamento. 

Importe concedido segundo a Resolución de concesión: 

5. Que é coñecedora de que estas axudas están cofinanciadas nun 80% polo Fondo Social Europeo FSE, programa operativo FSE Galicia
(2014-2020).

6. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención.

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

ORGANISMO IMPORTE (€)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Folla asinada de recollida de datos de indicadores de seguimento do FSE 2014-2020 (produtividade e resultado)

Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC facilitado pola empresa) no cal se acredite a situación de redución de xornada 
por coidado de fillo/a menor durante o período polo cal se solicita a axuda. No caso de pertencer a sistemas de previsión social distintos ao 
da Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu, etc.) certificación, na que se acredite a referida situación en papel oficial do organismo que 
emite o certificado debidamente selado e coa identificación da persoa responsable que certifica. Só para o caso de que o período 
subvencionable sexa superior ao período xustificado no momento de presentar a solicitude de axuda ou da emenda, de ser o caso.

Certificación acreditativa equivalente á vida laboral relativa ao/á cónxuxe ou parella en papel oficial do organismo que emite o certificado 
debidamente selado e coa identificación da persoa responsable que certifica. Só para o caso de que o período subvencionable sexa superior 
ao período xustificado no momento de presentar a solicitude de axuda ou da emenda, de ser o caso, para o caso de pertencer a sistemas de 
previsión social distintos ao da Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu, etc.).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade
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E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
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 a disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que se poderán cambiar en calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
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
FAMILIA MONOPARENTAL
DATOS DA PERSOA CÓNXUXE OU PARELLA (de ser o caso)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DATOS DAS/DOS FILLAS/OS MENORES DE 12 ANÑOS, INCLUÍNDO AS/OS MENORES DE 3 ANOS POLAS/OS CALES SE SOLICITA A AXUDA (na data de inicio do período subvencionable)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
ADOPCIÓN OU ACOLLEMENTO (1)
DATA DE NACEMENTO/ ADOPCIÓN OU ACOLLEMENTO
DISCAPACIDADE (33 % ou máis)
(1)  Indíquese o que proceda: (A) adopción; (AFRX) acollemento familiar resolución xudicial; (AFRAX) acollemento familiar resolución administrativa da Xunta de Galicia; (AFRADM) acollemento familiar resolución administrativa emitida por outra Administración.
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ANEXO I
(continuación)
PERÍODO/S CON REDUCIÓN DE XORNADA ENTRE O 1 DE XULLO DE 2020 E O 30 DE XUÑO DE 2021 (continuada ou fraccionada)
Porcentaxe de redución xornada (%)
1º. Desde
ata
2º. Desde
ata
3º. Desde
ata
4º. Desde
ata
Xornada ordinaria do seu traballo, ANTES da redución de xornada por coidado de filla/o
% sobre a xornada completa establecida en convenio
Na data de presentación da solicitude segue en situación de redución de xornada
No caso de que a persoa solicitante ou o/a cónxuxe ou parella desfrutara do permiso por maternidade entre o 1 de xullo de 2020 e o 30 de xuño de 2021, sinalar o período: desde o día				ata			.
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
ORGANISMO
IMPORTE (€)
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Que durante o período da presente solicitude convivín coa/co filla/fillo pola/o que solicito a subvención.
4. Que o período de redución de xornada para o cal se solicita a axuda non coincide co permiso por maternidade, nin con ningún outro permiso, licencia ou excedencia para o mesmo fin do/da cónxuxe ou parella.
5. Non estar incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario 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.
6. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
7. 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 comunidad autónoma.
8. Que está de acordo coas actuacións de control, supervisión e verificación dos órganos da Administración do Estado, da comunidade autónoma e do Fondo Social Europeo.
9. Que coñece que as axudas solicitadas ao abeiro desta convocatoria están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (2014-2020) nun 80%.
10. Que coñece as obrigas derivadas da convocatoria, en particular as establecidas no artigo 23 da convocatoria.
11. Que coñece que a obtención de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de persoas beneficiarias, na que figuran os datos de identidade ou denominación social, das operacións e da contía de fondos públicos asignada a cada operación, que a autoridade de xestión do programa operativo publicará conforme ao previsto no artigo 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006 (DOUE L/45, do 15 de febreiro de 2007).
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ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
ÓRGANO  
CÓD. PROC.  
ANO
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.
OPÓÑOME Á CONSULTA
DNI/NIE da persoa solicitante
Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, como mínimo, desde o 1 de xaneiro de 2020
Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Xunta de Galicia, no caso de familias monoparentais
MARCAR O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
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
Declaración do IRPF 2019 da persoa solicitante
..\..\Logos\Otros_Galicia\sede-electronica.png
Este formulario só poderá presentarse nas formas previstas na súa norma reguladora
https://sede.xunta.gal
ANEXO I
(continuación)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Secretaría Xeral da Igualdade.
Finalidades do tratamento
Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.
Lexitimación para o tratamento
O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimiento de obrigas legais impostas ao dito responsable (artigos 6.1, letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018,
do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitales). En concreto, a competencia e obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.
Destinatarios dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.
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 ____, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI440A).
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(para cubrir só no caso de familias monoparentais)
SI440A - AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL COMO MEDIDA DE FOMENTO DA CORRESPONSABILIDADE PARA OS TRABALLADORES QUE SE ACOLLAN Á REDUCIÓN DA XORNADA DE TRABALLO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
A PERSOA SOLICITANTE DECLARA
1. Que non conviviu coa outra persoa proxenitora durante o período obxecto da presente solicitude ou con outra parella ou relación análoga.
2. Que a súa filla ou fillo
non conviviu coa outra persoa proxenitora e estivo ao seu coidado no domicilio indicado durante o período obxecto da presente solicitude.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
ANEXO III
COMPROBACIÓN DE DATOS DE TERCEIRAS PERSOAS INTERESADAS (cónxuxe ou parella)
SI440A - AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL COMO MEDIDA DE FOMENTO DA CORRESPONSABILIDADE PARA OS TRABALLADORES QUE SE ACOLLAN Á REDUCIÓN DA XORNADA DE TRABALLO
As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.
NOME E APELIDOS
NIF
MENOR DE 
TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os seguintes documentos serán obxecto deconsulta ás administracións públicas
SINATURA
IDADE
NOME E APELIDOS
NIF
OPÓÑOME Á CONSULTA
DNI ou NIE da persoa cónxuxe ou parella
Certificación da vida laboral emitida pola Tesouraría Xeral da  Seguridade Social relativa á persoa cónxuxe ou parella
Resolución administrativa de autorización de expediente de regulación temporal de emprego (ERTE), que acredite que o posto de traballo da persoa cónxuxe ou parella, foi obxecto de suspensión/extinción por causas derivadas da situación de crise sanitaria polo COVID-19 e da declaración do estado de alarma, cando fose expedida pola Xunta de Galicia
CONSENTIMENTO PARA A CONSULTA DE DATOS (no caso de non dar autorización, deberá achegar o documento correspondente)
AUTORIZO A CONSULTA
De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior, deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Secretaría Xeral da Igualdade.
Finalidades do tratamento
Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.
Lexitimación para o tratamento
O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimiento de obrigas legais impostas ao dito responsable (artigos 6.1, letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018,
do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitales). En concreto, a competencia e obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.
Destinatarios dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.
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
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
ANEXO IV
SOLICITUDE DE PAGAMENTO
SI440A - AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL COMO MEDIDA DE FOMENTO DA CORRESPONSABILIDADE PARA OS TRABALLADORES QUE SE ACOLLAN Á REDUCIÓN DA XORNADA DE TRABALLO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Non estar incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario 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 comunidad autónoma.
4. Que acepta a axuda concedida por redución de xornada de traballo ao abeiro da convocatoria do ano 2021 e SOLICITA o seu pagamento.
Importe concedido segundo a Resolución de concesión:
5. Que é coñecedora de que estas axudas están cofinanciadas nun 80% polo Fondo Social Europeo FSE, programa operativo FSE Galicia(2014-2020).
6. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
ORGANISMO
IMPORTE (€)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
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