
ANEXO I

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DE DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN  DE 
ITINERARIOS PERSONALIZADOS E ACCIÓNS ESPECÍFICAS QUE FAVOREZAN A INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE 
MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SI451A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

EXPEDIENTE
SI451A 2023/

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL 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)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán 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

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con outras axudas solicitadas, concedidas e/ou percibidas para a mesma finalidade para a que se solicita esta subvención:

Non solicitou nin se lle concedeu e/ou percibiu ningunha outra axuda.
Si solicitou, se lle concederon e/ou percibiu outras axudas, que son as que a seguir se relacionan:

CONCEPTO DA AXUDA ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE PÚBLICA 
CONCEDENTE S/C/P (1) IMPORTE

(1) Indíquese o que corresponda (S: solicitada/ C: concedida/ P: percibida)

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



ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 

3. Que esta entidade:  

3.1. Cumpre todos os requisitos para obter a condición de beneficiaria das axudas reguladas nesta resolución. 

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

3.3. Non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

3.4. Está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. 

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

3.6. Está de acordo coas actuacións de control, supervisión e verificación dos órganos da Administración do Estado e da Comunidade 
Autónoma. 

3.7. Coñece as obrigas derivadas da convocatoria, en particular as establecidas no artigo 22 desta resolución. 

3.8. Posúe capacidade financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Memoria da entidade (anexo II) (art. 12.1.b))

Memoria descritiva de actuacións (anexo III) (art. 12.1.c))

Certificación do órgano responsable da entidade do compromiso de asignar os medios materiais e humanos necesarios para garantir o 
axeitado desenvolvemento das actuacións previstas no artigo 7 desta resolución e de acordo co indicado no anexo III (art 12.1.d))

Acreditación documental da experiencia de entidade, de ser o caso (art. 12.1.e))

Documentación acreditativa do compromiso de contratación, de ser o caso (art. 12.1.f))

Acreditación documental suficiente de que a entidade solicitante é promotora ou traballa en coordinación cunha empresa de Inserción 
Laboral (EIL) debidamente inscrita no Rexistro Administrativo de Empresas de Inserción Laboral de Galicia, de ser o caso (art. 12.1.g))

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO

Documentación acreditativa da representatividade da persoa solicitante para actuar 
en nome da entidade, de ser o caso (art. 12.1.a)

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 ou NIE da persoa representante

Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social

Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia

Inhabilitacións para obter subvencións e axudas

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 entidade solicitante SI NON

Certificado de estar ao día no pagamento de débedas tributarias coa AEAT 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. Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Secretaría Xeral da Igualdade.

Finalidades do tratamento

Xestión e concesión das subvencións ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o deseño e 
implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de 
mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia. A tramitación administrativa 
que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o 
tratamento

Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao 
responsable do tratamento, de conformidade coa Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o 
tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo, a Lei 38/2003, do 17 
de novembro, xeral de subvencións, e a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas estatais, autonómicas e locais no exercicio das súas competencias en materia de 
atención e protección social, así como aquelas competentes en materia 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 de beneficiario, 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, de ser o 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 que rexerán a concesión de 
subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que 
favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2023.

SINATURA DA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

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



ANEXO II

MEMORIA DA ENTIDADE

EXPEDIENTE
SI451A 2023/

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

DATA DE CONSTITUCIÓN LEGAL ÁREA DE ACTUACIÓN

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE

Nº DE INSCRICIÓN NO REXISTRO ÚNICO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS, DE SER O CASO

FINALIDADE DA ENTIDADE

EXPERIENCIA DA ENTIDADE NA REALIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL 
CON MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

ANO DENOMINACIÓN DO PROGRAMA PERÍODO DE DESENVOLVEMENTO DO 
PROGRAMA

2018

2019

2020

2021

2022

EXPERIENCIA DA ENTIDADE NA REALIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL 
CON OUTROS COLECTIVOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

ANO DENOMINACIÓN DO PROGRAMA PERÍODO DE DESENVOLVEMENTO DO 
PROGRAMA

2018

2019

2020

2021

2022

OUTROS DATOS DE INTERESE

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

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de



ANEXO III

MEMORIA DESCRITIVA DE ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER

EXPEDIENTE
SI451A 2023/

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE

EN RELACIÓN COA SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS DE DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS E ACCIÓNS 
ESPECÍFICAS QUE FAVOREZAN A INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA 
DE GALICIA, DECLARA O SEGUINTE:

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA

ÁMBITO XEOGRÁFICO en que a entidade ten previsto desenvolver as actuacións deste programa:

PROVINCIA/S (sinale a/as que proceda/n) LOCALIDADE/S (indique a/as que proceda/n)

A Coruña

Lugo

Ourense 

Pontevedra

SITUACIÓN DE DISCAPACIDADE DA TOTALIDADE DAS MULLERES PARTICIPANTES NO PROGRAMA: SI NON

SITUACIÓN DE PERSOAS INMIGRANTES DA TOTALIDADE DAS MULLERES PARTICIPANTES NO PROGRAMA: SI NON

OBXECTIVOS QUE SE ESTABLECEN EN RELACIÓN COA MELLORA DA SITUACIÓN PERSOAL E LABORAL DAS PERSOAS USUARIAS, 
CON RESPECTO ÁS ACTUACIÓNS ESTABLECIDAS NO ARTIGO 7

ACTUACIÓNS QUE TEN PREVISTO DESENVOLVER DAS ESTABLECIDAS NO ARTIGO 7 (sinale as que proceda)

Itinerarios de inserción (art. 7.2.1)

Formación para o emprego (art. 7.2.2)

Actuacións de apoio á conciliación (art. 7.2.3)

SINALE, DE SER O CASO, O COMPOÑENTE DE INNOVACIÓN DAS ACTUACIÓNS QUE SE VAIAN DESENVOLVER:

Bolsas para as participantes no programa (art. 7.2.4) 

DESCRICIÓN DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS (INDIQUE O PERFIL PROFESIONAL E AS TITULACIÓNS DAS/DOS 
PROFESIONAIS QUE VAN DESENVOLVER AS ACTUACIÓNS)

DESCRICIÓN DAS INSTALACIÓNS E MEDIOS MATERIAIS PARA DESENVOLVER AS ACTUACIÓNS

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



ANEXO III 
(continuación)

DESCRICIÓN DAS INSTALACIÓNS E MEDIOS PARA DESENVOLVER AS ACTUACIÓNS DE FORMACIÓN, DE SER O CASO

METODOLOXÍA

DESCRICIÓN XERAL DAS ACTUACIÓNS QUE SE VAIAN DESENVOLVER NO MARCO DO PROGRAMA

AVALIACIÓN PREVISTA

COMPROMISOS DA ENTIDADE EN RELACIÓN CO DESENVOLVEMENTO DESTE PROGRAMA

Compromiso de realización de prácticas non laborais en empresa, 
para os efectos da valoración da solicitude previstos no artigo 17.1.3, 
de ser o caso (sinale o que proceda) 
Non o risque se non existe compromiso de prácticas non laborais

No caso de programas que se dirixan na súa totalidade a mulleres que 
acrediten situación de discapacidade ou de persoa inmigrante, 
compromiso de realización de prácticas non laborais en empresa para 
os efectos da valoración da solicitude previstos no artigo 17.1.3, de 
ser o caso (sinale o que proceda) 
Non o risque se non existe compromiso de prácticas non laborais

Entre o 20 % e o 40 % das participantes
Entre o 41 % e o 60 % das participantes

Máis do 60 % das participantes

Entre o 10 % e o 20 % das participantes
Entre o 21 % e o 40 % das participantes

Máis do 40 % das participantes 

Compromiso de inserción laboral, superior ao mínimo establecido no 
artigo 7, para os efectos da valoración da solicitude previstos no 
artigo 17.1.6, de ser o caso (sinale o que proceda) 
Non o risque se o compromiso é o mínimo establecido do 10 %

No caso de programas que se dirixan na súa totalidade a mulleres que 
acrediten situación de discapacidade ou de persoa inmigrante, 
compromiso de inserción laboral, superior ao mínimo establecido no 
artigo 7, para os efectos da valoración da solicitude previstos no 
artigo 17.1.6, de ser o caso (sinale o que proceda) 
Non o risque se o compromiso é o mínimo establecido do 5 %

11 %
12 %

13 %
14 %

15 %

16 %

17 %

18 %

19 %

20 %

21 %

6 %
7 %

8 %
9 %

10 %

11 %

12 %

13 %

14 %

15 %

16 %

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



ORZAMENTO PREVISTO

ANEXO III 
(continuación)

MÓDULO PARA O ITINERARIO DE INSERCIÓN (art. 8.1.a)

Nº previsto de 
profesionais

Suma total das horas previstas de 
dedicación ao programa da 

totalidade de profesionais (1)
Importe solicitado (2)

(2) A contía enténdese incrementada nun 20% en atención ao establecido no artigo 8.1.a)

(1) Máximo 1.147 horas por profesional a xornada completa

MÓDULO PARA ACCIÓNS DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO (art. 8.1.b)

Nº total de horas previstas de formación con presenza 
de monitorado e/ou titorización no caso de 

teleformación
Importe solicitado (3)

(3) A contía enténdese incrementada nun 40% en atención ao establecido no artigo 8.1.b)

MÓDULO PARA MEDIDAS DE APOIO Á CONCILIACIÓN (art. 8.1.c)

Nº total de horas previstas de prestación do servizo de 
apoio á conciliación Importe solicitado (4)

(4) A contía enténdese incrementada nun 20% en atención ao establecido no artigo 8.1.c)

MÓDULO PARA BOLSAS DE PARTICIPACIÓN (art. 8.1.d)

Nº total de participantes que ten previsto atender Importe solicitado

IMPORTE TOTAL DA SUBVENCIÓN SOLICITADA 
(máximo 80.000 €)

XÚNTASE MEMORIA COMPLEMENTARIA (extensión non superior a 6 folios)

SI NON

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

SINATURA DA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de



ANEXO IV

SOLICITUDE DE PAGAMENTO 
SI451A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DE DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS E 

ACCIÓNS ESPECÍFICAS QUE FAVOREZAN A INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE 
AUTÓNOMA DE GALICIA

EXPEDIENTE
SI451A 2023/

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
Que a subvención concedida á entidade pola Secretaría Xeral da Igualdade para programas de deseño e implementación de itinerarios 
personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade 
Autónoma de Galicia, foi destinada ao fin para o que se lle concedeu. 
  
Que as actuacións e gastos realizados son os que se relacionan a continuación:

MÓDULO PARA O ITINERARIO DE INSERCIÓN (art. 8.1.a)

Nº de profesionais dedicados/as ao desenvolvemento dos itinerarios

Nº horas de todos/as os/as profesionais dedicados/as ao programa

Importe total (1)

(1) A contía enténdese incrementada nun 20 % en atención ao establecido no artigo 8.1.a)

MÓDULO DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO, DE SER O CASO (art. 8.1.b)

Número de accións formativas desenvolvidas (finalizadas)

Nº total de horas de formación realizadas da totalidade das accións formativas finalizadas

Importe total (2)

(2) A contía enténdese incrementada nun 40% en atención ao establecido no artigo 8.1.b)

MÓDULO DE APOIO Á CONCILIACIÓN, DE SER O CASO (art. 8.1.c)

Modalidade do servizo Nº total de ordes de servizo 
emitidas

Nº total de horas de servizo 
de conciliación prestadas Importe total (3)

No fogar

No recurso comunitario

(3) A contía enténdese incrementada nun 20 % en atención ao establecido no artigo 8.1.c)

MÓDULO PARA BOLSAS DE PARTICIPACIÓN (art. 8.1.d)

Nº de mulleres participantes

Importe total aboado

Solicita o pagamento da liquidación correspondente á subvención concedida de conformidade coa documentación que se achega para estes 
efectos segundo o esixido na normativa reguladora.



ANEXO IV 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

PARA A XUSTIFICACIÓN DO MÓDULO PARA O ITINERARIO DE INSERCIÓN

Declaración complementaria e actualizada, na data de xustificación, de todas as axudas ou subvencións solicitadas, concedidas ou percibidas 
para a mesma finalidade anexo V) (art. 23.3.2)
Memoria xustificativa (art. 23.3.3)

Certificación da relación de participantes inseridas (art. 23.3.4)

Anexo VI, de comprobación de datos de terceiras persoas interesadas, de cada unha das participantes inseridas ou de cada participante, no 
caso de programas que se dirixan na súa totalidade a mulleres que ademais da condición de vítima de violencia de xénero acrediten unha 
situación de discapacidade (art. 23.3.5)
Contratos de traballo formalizados e debidamente comunicados á oficina de emprego (art. 23.3.5)

Documentación xustificativa equivalente no caso de participantes que acaden a inserción derivada dunha actividade por conta propia ou 
formando parte como socias traballadoras ou de traballo dunha cooperativa ou sociedade laboral (art. 23.3.5)
Documentación acreditativa de discapacidade das participantes no caso de que esta non fose emitida pola Xunta de Galicia, (art. 23.3.5)

Declaracións asinadas polas participantes que acadaron a súa inserción (art. 23.3.6)

Documentación acreditativa da situación de  persoa inmigrante das participantes, de ser o caso (art. 23.3.7)

Certificación dos custos directos de persoal (art. 23.3.8.a)

Follas mensuais das horas efectivamente traballadas (art. 23.3.8.b)

Certificación do número total de persoas atendidas, xunto cunha relación desas persoas, acreditativa da atención recibida (art. 23.3.8.c)

Folla individualizada de seguimento de cada unha das persoas participantes (art. 23.3.8.d)

Certificación da realización de prácticas non laborais en empresa, de ser o caso (art. 23.3.8.e)

PARA A XUSTIFICACIÓN DO MÓDULO DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO, DE SER O CASO (por cada acción formativa)
Partes de asistencia (art. 23.3.9.1)

Certificación asinada pola/o responsable técnica/o da actuación, no caso de teleformación (art. 23.3.9.1)

Certificación da finalización da acción formativa comprensiva da relación de persoas asistentes e o número total de horas realizadas por 
cada unha delas (art. 23.3.9.2)

PARA A XUSTIFICACIÓN DO MÓDULO DE CONCILIACIÓN, DE SER O CASO
Orde de servizo (art. 23.3.10.a)

Rexistro de apoio á conciliación realizado (art. 23.3.10.b)

PARA A XUSTIFICACIÓN DO MÓDULO DE BOLSAS DE PARTICIPACIÓN
Certificación asinada pola/o responsable da entidade (art. 23.3.11.a)

Declaracións asinadas polas participantes (art. 23.3.11.b)

Xustificación do pagamento (art. 23.3.11.c)

Secretaría Xeral da Igualdade

SINATURA DA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de



ANEXO V

DECLARACIÓN DE TODAS AS AXUDAS SOLICITADAS, CONCEDIDAS E/OU PERCIBIDAS PARA A MESMA FINALIDADE 
SI451A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DE DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS E 

ACCCIÓNS ESPECÍFICAS QUE FAVOREZAN A INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE 
AUTÓNOMA DE GALICIA

EXPEDIENTE
SI451A 2023/

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
Que, en relación con outras axudas solicitadas, concedidas e/ou percibidas para a mesma finalidade que a subvención concedida pola 
Secretaría Xeral da Igualdade para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a 
inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia:

Non solicitou nin se lle concedeu e/ou percibiu ningunha outra axuda

Si solicitou, se lle concederon, e/ou percibiu outras axudas, que son as que a seguir se relacionan:

CONCEPTO DA AXUDA ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE PÚBLICA 
CONCEDENTE S/C/P (1) IMPORTE

(1) Indíquese o que corresponda (S: solicitada/ C: concedida/ P: percibida)

Secretaría Xeral da Igualdade

SINATURA DA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de



ANEXO VI

COMPROBACIÓN DE DATOS DE TERCEIRAS PERSOAS INTERESADAS 
SI451A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DE DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS E ACCIÓNS ESPECÍFICAS QUE FAVOREZAN A INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

DE MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de menores de idade, este documento deberá ser 
asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante legal. 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
  
Vida laboral dos últimos 12 meses 
  
CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidade da Xunta de 
Galicia

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior, deberán cubrirse e enviarse tantos anexos como sexan necesarios.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

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

Finalidades do tratamento
Xestión e concesión das subvencións ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións 
específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia. A tramitación administrativa 
que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o tratamento
Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento de conformidade coa 
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo, a Lei 38/2003, do 
17 de novembro, xeral de subvencións e a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Destinatarios dos datos As administracións públicas estatais, autonómicas e locais no exercicio das súas competencias en materia de atención e protección social, así como aquelas 
competentes en materia de subvencións e axudas públicas cando sexa necesario para a tramitación e xestión deste procedemento.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, de ser o 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/proteccion-datos-persoais

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade
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ANEXO I
PROCEDEMENTO
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CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
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EXPEDIENTE
SI451A 2023/
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL 
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)
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
EN CALIDADE DE
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán 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
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con outras axudas solicitadas, concedidas e/ou percibidas para a mesma finalidade para a que se solicita esta subvención:
CONCEPTO DA AXUDA
ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE PÚBLICA CONCEDENTE
S/C/P (1)
IMPORTE
(1) Indíquese o que corresponda (S: solicitada/ C: concedida/ P: percibida)
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ANEXO I
(continuación)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Que esta entidade: 
3.1. Cumpre todos os requisitos para obter a condición de beneficiaria das axudas reguladas nesta resolución.
3.2. Non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
3.3. Non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
3.4. Está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.
3.5. Está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
3.6. Está de acordo coas actuacións de control, supervisión e verificación dos órganos da Administración do Estado e da Comunidade Autónoma.
3.7. Coñece as obrigas derivadas da convocatoria, en particular as establecidas no artigo 22 desta resolución.
3.8. Posúe capacidade financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.
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 ou NIE da persoa representante
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia
Inhabilitacións para obter subvencións e axudas
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 entidade solicitante
Certificado de estar ao día no pagamento de débedas tributarias coa AEAT
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ANEXO I
(continuación)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Secretaría Xeral da Igualdade.
Finalidades do tratamento
Xestión e concesión das subvencións ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o deseño e
implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de
mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia. A tramitación administrativa
que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o
tratamento
Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao
responsable do tratamento, de conformidade coa Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o
tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo, a Lei 38/2003, do 17
de novembro, xeral de subvencións, e a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Destinatarios dos datos
As administracións públicas estatais, autonómicas e locais no exercicio das súas competencias en materia deatención e protección social, así como aquelas competentes en materia de subvencións e axudas públicas candosexa 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 denovembro, xeral de subvencións.
O órgano administrativo concedente publicará no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas conexpresión da convocatoria, incluíndo, entre outros datos, a identidade de beneficiario, ao abeiro do disposto noartigo 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, de ser o 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 que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2023.
SINATURA DA PERSONA REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
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ANEXO II
MEMORIA DA ENTIDADE
EXPEDIENTE
SI451A 2023/
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
DATA DE CONSTITUCIÓN LEGAL
ÁREA DE ACTUACIÓN
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
EN CALIDADE DE
Nº DE INSCRICIÓN NO REXISTRO ÚNICO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS, DE SER O CASO
FINALIDADE DA ENTIDADE
EXPERIENCIA DA ENTIDADE NA REALIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL CON MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
ANO
DENOMINACIÓN DO PROGRAMA
PERÍODO DE DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA
2018
2019
2020
2021
2022
EXPERIENCIA DA ENTIDADE NA REALIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL CON OUTROS COLECTIVOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
ANO
DENOMINACIÓN DO PROGRAMA
PERÍODO DE DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA
2018
2019
2020
2021
2022
OUTROS DATOS DE INTERESE
Secretaría Xeral da Igualdade
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SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO III
MEMORIA DESCRITIVA DE ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
EXPEDIENTE
SI451A 2023/
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
EN CALIDADE DE
EN RELACIÓN COA SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS DE DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS E ACCIÓNS ESPECÍFICAS QUE FAVOREZAN A INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, DECLARA O SEGUINTE:
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA
ÁMBITO XEOGRÁFICO en que a entidade ten previsto desenvolver as actuacións deste programa:
PROVINCIA/S (sinale a/as que proceda/n)
LOCALIDADE/S (indique a/as que proceda/n)
SITUACIÓN DE DISCAPACIDADE DA TOTALIDADE DAS MULLERES PARTICIPANTES NO PROGRAMA: 
SITUACIÓN DE PERSOAS INMIGRANTES DA TOTALIDADE DAS MULLERES PARTICIPANTES NO PROGRAMA:
OBXECTIVOS QUE SE ESTABLECEN EN RELACIÓN COA MELLORA DA SITUACIÓN PERSOAL E LABORAL DAS PERSOAS USUARIAS, CON RESPECTO ÁS ACTUACIÓNS ESTABLECIDAS NO ARTIGO 7
ACTUACIÓNS QUE TEN PREVISTO DESENVOLVER DAS ESTABLECIDAS NO ARTIGO 7 (sinale as que proceda)
SINALE, DE SER O CASO, O COMPOÑENTE DE INNOVACIÓN DAS ACTUACIÓNS QUE SE VAIAN DESENVOLVER:
DESCRICIÓN DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS (INDIQUE O PERFIL PROFESIONAL E AS TITULACIÓNS DAS/DOS
PROFESIONAIS QUE VAN DESENVOLVER AS ACTUACIÓNS)
DESCRICIÓN DAS INSTALACIÓNS E MEDIOS MATERIAIS PARA DESENVOLVER AS ACTUACIÓNS
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ANEXO III
(continuación)
DESCRICIÓN DAS INSTALACIÓNS E MEDIOS PARA DESENVOLVER AS ACTUACIÓNS DE FORMACIÓN, DE SER O CASO
METODOLOXÍA
DESCRICIÓN XERAL DAS ACTUACIÓNS QUE SE VAIAN DESENVOLVER NO MARCO DO PROGRAMA
AVALIACIÓN PREVISTA
COMPROMISOS DA ENTIDADE EN RELACIÓN CO DESENVOLVEMENTO DESTE PROGRAMA
Compromiso de realización de prácticas non laborais en empresa,para os efectos da valoración da solicitude previstos no artigo 17.1.3,de ser o caso (sinale o que proceda)
Non o risque se non existe compromiso de prácticas non laborais
No caso de programas que se dirixan na súa totalidade a mulleres queacrediten situación de discapacidade ou de persoa inmigrante,compromiso de realización de prácticas non laborais en empresa paraos efectos da valoración da solicitude previstos no artigo 17.1.3, deser o caso (sinale o que proceda)
Non o risque se non existe compromiso de prácticas non laborais
Compromiso de inserción laboral, superior ao mínimo establecido noartigo 7, para os efectos da valoración da solicitude previstos noartigo 17.1.6, de ser o caso (sinale o que proceda)
Non o risque se o compromiso é o mínimo establecido do 10 %
No caso de programas que se dirixan na súa totalidade a mulleres queacrediten situación de discapacidade ou de persoa inmigrante,compromiso de inserción laboral, superior ao mínimo establecido noartigo 7, para os efectos da valoración da solicitude previstos noartigo 17.1.6, de ser o caso (sinale o que proceda)
Non o risque se o compromiso é o mínimo establecido do 5 %
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ORZAMENTO PREVISTO
ANEXO III
(continuación)
MÓDULO PARA O ITINERARIO DE INSERCIÓN (art. 8.1.a)
Nº previsto de profesionais
Suma total das horas previstas de dedicación ao programa da totalidade de profesionais (1)
Importe solicitado (2)
(2) A contía enténdese incrementada nun 20% en atención ao establecido no artigo 8.1.a)
(1) Máximo 1.147 horas por profesional a xornada completa
MÓDULO PARA ACCIÓNS DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO (art. 8.1.b)
Nº total de horas previstas de formación con presenza de monitorado e/ou titorización no caso de teleformación
Importe solicitado (3)
(3) A contía enténdese incrementada nun 40% en atención ao establecido no artigo 8.1.b)
MÓDULO PARA MEDIDAS DE APOIO Á CONCILIACIÓN (art. 8.1.c)
Nº total de horas previstas de prestación do servizo de apoio á conciliación
Importe solicitado (4)
(4) A contía enténdese incrementada nun 20% en atención ao establecido no artigo 8.1.c)
MÓDULO PARA BOLSAS DE PARTICIPACIÓN (art. 8.1.d)
Nº total de participantes que ten previsto atender
Importe solicitado
IMPORTE TOTAL DA SUBVENCIÓN SOLICITADA (máximo 80.000 €)
XÚNTASE MEMORIA COMPLEMENTARIA (extensión non superior a 6 folios)
Secretaría Xeral da Igualdade
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SINATURA DA PERSONA REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO IV
SOLICITUDE DE PAGAMENTO
SI451A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DE DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS E ACCIÓNS ESPECÍFICAS QUE FAVOREZAN A INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
EXPEDIENTE
SI451A 2023/
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
EN CALIDADE DE
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
Que a subvención concedida á entidade pola Secretaría Xeral da Igualdade para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, foi destinada ao fin para o que se lle concedeu.
 
Que as actuacións e gastos realizados son os que se relacionan a continuación:
MÓDULO PARA O ITINERARIO DE INSERCIÓN (art. 8.1.a)
Nº de profesionais dedicados/as ao desenvolvemento dos itinerarios
Nº horas de todos/as os/as profesionais dedicados/as ao programa
Importe total (1)
(1) A contía enténdese incrementada nun 20 % en atención ao establecido no artigo 8.1.a)
MÓDULO DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO, DE SER O CASO (art. 8.1.b)
Número de accións formativas desenvolvidas (finalizadas)
Nº total de horas de formación realizadas da totalidade das accións formativas finalizadas
Importe total (2)
(2) A contía enténdese incrementada nun 40% en atención ao establecido no artigo 8.1.b)
MÓDULO DE APOIO Á CONCILIACIÓN, DE SER O CASO (art. 8.1.c)
Modalidade do servizo
Nº total de ordes de servizo emitidas
Nº total de horas de servizo de conciliación prestadas
Importe total (3)
No fogar
No recurso comunitario
(3) A contía enténdese incrementada nun 20 % en atención ao establecido no artigo 8.1.c)
MÓDULO PARA BOLSAS DE PARTICIPACIÓN (art. 8.1.d)
Nº de mulleres participantes
Importe total aboado
Solicita o pagamento da liquidación correspondente á subvención concedida de conformidade coa documentación que se achega para estes efectos segundo o esixido na normativa reguladora.
ANEXO IV
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
PARA A XUSTIFICACIÓN DO MÓDULO PARA O ITINERARIO DE INSERCIÓN
PARA A XUSTIFICACIÓN DO MÓDULO DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO, DE SER O CASO (por cada acción formativa)
PARA A XUSTIFICACIÓN DO MÓDULO DE CONCILIACIÓN, DE SER O CASO
PARA A XUSTIFICACIÓN DO MÓDULO DE BOLSAS DE PARTICIPACIÓN
Secretaría Xeral da Igualdade
SINATURA DA PERSONA REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO V
DECLARACIÓN DE TODAS AS AXUDAS SOLICITADAS, CONCEDIDAS E/OU PERCIBIDAS PARA A MESMA FINALIDADE
SI451A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DE DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS E ACCCIÓNS ESPECÍFICAS QUE FAVOREZAN A INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
EXPEDIENTE
SI451A 2023/
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
EN CALIDADE DE
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
Que, en relación con outras axudas solicitadas, concedidas e/ou percibidas para a mesma finalidade que a subvención concedida pola Secretaría Xeral da Igualdade para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia:
CONCEPTO DA AXUDA
ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE PÚBLICA CONCEDENTE
S/C/P (1)
IMPORTE
(1) Indíquese o que corresponda (S: solicitada/ C: concedida/ P: percibida)
Secretaría Xeral da Igualdade
SINATURA DA PERSONA REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO VI
COMPROBACIÓN DE DATOS DE TERCEIRAS PERSOAS INTERESADAS
SI451A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DE DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS E ACCIÓNS ESPECÍFICAS QUE FAVOREZAN A INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de menores de idade, este documento deberá ser asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante legal. 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
 
Vida laboral dos últimos 12 meses
 
CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior, deberán cubrirse e enviarse tantos anexos como sexan necesarios.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Secretaría Xeral da Igualdade.
Finalidades do tratamento
Xestión e concesión das subvencións ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións
específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia. A tramitación administrativa
que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamento
Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento de conformidade coa 
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo, a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Destinatarios dos datos
As administracións públicas estatais, autonómicas e locais no exercicio das súas competencias en materia de atención e protección social, así como aquelas
competentes en materia de subvencións e axudas públicas cando sexa necesario para a tramitación e xestión deste procedemento.
Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, de ser o 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/proteccion-datos-persoais
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
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