ANEXO I

PROCEDEMENTO

PROGRAMAS DE INTERESE XERAL PARA FINS DE CARÁCTER SOCIAL DIRIXIDOS Á
PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES E DE PREVENCIÓN E LOITA
CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, CON CARGO Á ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DO
0,7 % DO IRPF

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

SI452A

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

BLOQ.

CONCELLO

TELÉFONO 2

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO REXISTRO ADMINISTRATIVO EN QUE ESTÁ INSCRITA (identificación do rexistro e número de inscrición).

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

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 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:
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

PROGRAMA PARA O CAL SE SOLICITA SUBVENCIÓN
TIPOS DE PROGRAMAS:
a) Acollemento, atención e asesoramento para mulleres en situación de vulnerabilidade.
b) Acollida e aloxamento que axuden na protección e seguridade das vítimas da violencia de xénero e das súas fillas e fillos.
c) Programas de información e formación para o apoderamento e participación activa dirixidos a mulleres en situación de vulnerabilidade e a mulleres
do medio rural que impulsen o emprendemento, o autoemprego, a formación e a mellora da súa capacitación de cara a mellorar a súa
empregabilidade.
d) Programas de conciliación dirixidos a mulleres en situación de vulnerabilidade que consistan en actividades de coidado e atención a menores de doce
anos, persoas con discapacidade e/ou dependentes e persoas maiores.
e) Actuacións de información e de formación para o apoderamento e participación activa das mulleres, en especial as que sofren situacións de
vulnerabilidade e/ou as que residen no medio rural.
f) Programas para o tratamento da saúde integral das mulleres e/ou sobre a sexualidade das mulleres.
g) Programas de apoio e tratamento integral dirixidos a grupos de mulleres vítimas da violencia de xénero especialmente vulnerables: mozas e
adolescentes, mulleres con discapacidade, mulleres maiores, mulleres que residen no medio rural, mulleres inmigrantes, mulleres pertencentes a
minorías étnicas, etc.
h) Programas de que axuden na protección e seguridade das vítimas da violencia de xénero e das súas fillas e fillos.

Denominación do programa presentado

Tipo de
programa

Principal colectivo
destinatario

https://sede.xunta.gal

Importe solicitado
(€)

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

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

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes
públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Que a entidade solicitante, así como, se é o caso, as entidades integrantes que se propoñen como executantes:
• Non están incursas en ningún dos supostos sinalados como prohibición para obter a condición de beneficiario/a no artigo 13 da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
• Están ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, de acordo co previsto no artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia e no artigo 9 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento.
• Están ao día no pagamento das obrigas tributarias estatais e autonómicas e fronte á Seguridade Social e non teñen pendente de
pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
4. Que de conformidade co establecido no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente,
que dispón da documentación que así o acredita, que se porá á disposición da Administración cando sexa requirida e que se compromete a
manter o cumprimento das anteriores obrigas durante o período de tempo inherente ao devandito recoñecemento ou exercicio.
5. Que a/as actuación/s para a/as cales se solicita subvención se desenvolven de maneira real e efectiva na Comunidade Autónoma de Galicia.
6. Que todo o persoal contratado que vai participar no proxecto non for condenado por sentenza firme por ningún delito contra a liberdade e
indemnidade sexual, que inclúe a agresión e o abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e provocación sexual, prostitución e explotación
sexual e corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, en aplicación do artigo 13.5 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro,
de protección xurídica do menor, de modificación parcial do Código civil, así como que as persoas voluntarias que van participar no proxecto
e que están relacionadas con menores de idade, non teñen antecedentes penais non cancelados por delitos de violencia doméstica ou de
xénero, por atentar contra a vida, a integridade física, a liberdade, a integridade moral ou a liberdade e indemnidade sexual do outro
cónxuxe ou dos fillos/as, ou por delitos de tráfico ilegal ou inmigración clandestina de persoas, ou por delitos de terrorismo en programas
cuxas persoas destinatarias fosen ou poidan ser vítimas destes delitos, en aplicación do previsto no artigo 8.4 da Lei 45/2015, do 14 de
outubro, de voluntariado.
7. Que a entidade solicitante ten experiencia e especialización, durante un prazo mínimo de dous (2) anos no ámbito territorial da Comunidade
Autónoma de Galicia, na xestión e execución de programas dos definidos á que concorre, e que se posúen os medios persoais e materiais
necesarios para o seu correcto desenvolvemento.
8. Que as persoas destinatarias directas dos programas desenvolvidos ao abeiro desta resolución sexan mulleres en situación de especial
vulnerabilidade, tanto mulleres vítimas de violencia de xénero ou de calquera violencia contra as mulleres ou mulleres en situación de
vulnerabilidade, segundo o disposto na Disposición adicional única desta resolución, e as súas familias. As persoas profesionais que leven a
cabo estes programas, contan con experiencia e formación adecuada ao tipo de intervención a realizar.
9. Que no caso de que o programa para o que solicita subvención conte coa participación de persoal voluntario, a entidade solicitante
comprométese a subscribir os preceptivos seguros de responsabilidade civil e de accidentes e enfermidades que cubran a estas persoas
durante a duración da actuación subvencionable.
10. Que coñece as obrigas derivadas desta resolución e demais normativa aplicable.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Documentación acreditativa da representación que exerce a persoa que asina a solicitude para actuar en nome da entidade cando se
atribúa a persoa distinta á designada no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS).
Memoria explicativa do programa (anexo II).
Información para a valoración da entidade (anexo III).
Información para a valoración do programa (anexo IV).
Documento dos compromisos de execución asumidos por cada membro e importe da subvención que se vai aplicar a cada un, no caso das
agrupacións sen personalidade xurídica.
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Estatutos da entidade

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

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 representante
CONSENTIMIENTO 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

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

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 cumprimento 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 dixitais). 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.
No seu caso, o consentimento da persoa interesada.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.

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

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do
de
de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o
procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á
promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 %
do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (SI452A).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral da Igualdade

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II

MEMORIA EXPLICATIVA DO PROGRAMA E ACTUACIÓNS OBXECTO DA SOLICITUDE DA SUBVENCIÓN
DATOS DA ENTIDADE 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

FICHA DO PROGRAMA
1. Denominación do programa

2. Tipo de programa (identifíquese de acordo co establecido no artigo 5.1)

3. Principal colectivo destinatario das actuacións (segundo Anexo disposición adicional) do programa e número total de persoas beneficiarias
directas

4. Criterios para a selección das persoas beneficiarias

5. Actuacións previstas do programa

Actuación

Persoas beneficiarias

Data de inicio

Data de fin

6. Indicadores previstos para avaliar o programa

Obxectivo

Indicador

Resultado esperado

Localidade/s

Persoas beneficiarias

7. Localización territorial do programa

Provincia/s

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II
(continuación)

FICHA DO PROGRAMA (continuación)
7.bis. Localización territorial do programa (para entidades que desenvolvan programas por medio de agrupacións de organizacións)
Provincia

Entidade que realiza o programa

Localidade/s
NIF

Persoas beneficiarias

Nome de entidade

Contía
solicitada

8. Orzamento do programa
Conceptos

Importe de solicitado

Importe doutras
subvencións

Importe do financiamento
propio

Importe total

A. Gastos de persoal (debe coincidir co punto 9)
B. Gastos correntes. Especifíquense:

C. Axudas de custo e gastos de viaxes
D. Xestión e administración
E. Bolsas de asistencia

TOTAL GASTOS
9. Datos globais do equipo que realizará o programa e perfil profesional
Nº de persoas
traballadoras

Titulación/categoría

Nº de horas
semanais

Nº de meses

Retribución total

Seguridade social a cargo
da entidade

Total

TOTAL
10. Persoal voluntario que colabora co programa
Cualificación/experiencia

Nº total

Nº de horas dedicadas ao
programa

Funcións

11. Medios técnicos

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II
(continuación)

FICHA DO PROGRAMA (continuación)
12. Descrición, se é o caso, da colaboración doutras entidades públicas no financiamento do programa
Entidade

Contía

13. Outras axudas e colaboracións previstas

14. Outras consideracións non incluídas nos puntos anteriores que se considere necesario reflectir.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral da Igualdade

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III

INFORMACIÓN PARA A VALORACIÓN DA ENTIDADE
(Letra a) do artigo 14. Criterios de valoración)
DATOS DA ENTIDADE 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

1º. IMPLANTACIÓN: ÁMBITO TERRITORIAL DAS ACTUACIÓNS E PROGRAMAS REALIZADOS POLA ENTIDADE OU CONFEDERACIÓN, FEDERACIÓN
OU AGRUPACIÓN NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA NOS ÚLTIMOS DOUS ANOS

2º. EXPERIENCIA NA XESTIÓN E EXECUCIÓN DOS PROGRAMAS NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Nº de anos de experiencia no desenvolvemento de programas de similar natureza ao solicitado para a subvención nos cinco anos anteriores á
publicación da convocatoria
No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, terase en conta a súa experiencia ou a das entidades que a integren, tendo en conta
neste último caso que para acadar a puntuación anterior deben contar coa experiencia exixida en cada un dos tramos anteriores un mínimo do
30 % das entidades integrantes.
3º. CALIDADE NA XESTIÓN DA ENTIDADE
Conta con certificado/s de calidade en vigor con base na norma ONG con calidade ISO 9001.2015, EFQM e/ou outros sistema de calidade que
garantan o control de procesos e programas
Non conta co certificado
Conta co certificado
No caso de solicitudes de confederacións, federacións ou agrupacións, contan co certificado de calidade na xestión

4º. AUDITORÍA EXTERNA
A entidade esta sometida a auditoría externa de contas
Non está sometida
Está sometida
No caso de solicitudes de confederacións, federacións ou agrupacións, están sometidos a auditoría externa de contas

5º. ORZAMENTO DA ENTIDADE, CONFEDERACIÓN, FEDERACIÓN, AGRUPACIÓN NO ÚLTIMO ANO, OU DA SÚA DELEGACIÓN NA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA CANDO ESTA SEXA DE ÁMBITO NACIONAL

6º. FINANCIAMENTO OBTIDO OUTRAS INSTITUCIÓNS: VOLUME DE INGRESOS PROCEDENTE DO FINANCIAMENTO OBTIDO DOUTRAS ENTIDADES
PÚBLICAS OU PRIVADAS
Para o cálculo da porcentaxe do cofinanciamento das confederacións, federacións e agrupacións, terase en conta a porcentaxe de
financiamento obtida por todas as entidades que a integran respecto do orzamento total de todas elas

7º. PARTICIPACIÓN SOCIAL E VOLUNTARIADO
Para o cálculo do número de persoas voluntarias das confederacións, federacións e agrupacións, terase en conta a suma do número de persoas
voluntarias con que contan cada unha das entidades que a integran
O nº de pesoas voluntarias inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia que actúa nas mesmas áreas da actividade obxecto da orde esta
entre 1 e 20 persoas

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III
(continuación)

8º. ADECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: VALORACIÓN DO PERSOAL CONTRATADO POLA ENTIDADE NO ÁMBITO DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA
Natureza do tipo de contrato e situacións de vulnerabilidade das persoas traballadoras da entidade

Nº de persoas
Nº total de persoas
traballadoras con contrato
traballadoras da entidade
indefinido

Nº de persoas
traballadoras con
discapacidade

Nº de persoas perceptoras
do RISGA ou en situación
ou risco de exclusión
social conforme o artigo 3
da lei de inclusión social
de Galicia

Nº de mulleres vítima de
violencia de xénero

Nº de persoas empregadas
maiores de 45 anos
contratadas nos dous
últimos anos

Para determinar o numero total de persoas traballadoras e/ou a porcentaxe de contratos indefinidos, persoas con discapacidade ou maiores de
45 anos contratados nos dous últimos anos, das confederacións, federacións ou agrupacións terase en conta a totalidade das persoas
traballadoras de todas as entidades que as integran.
No caso de confederacións, federación ou agrupacións o nº de persoas contratadas nas seguintes situacións é:
Persoas perceptoras da RISGA ou en situación ou risco de exclusión social
conforme o artigo 3 da Lei de inclusión social de Galicia

Mulleres vítimas de violencia de xénero

PLANS DE IGUALDADE
A entidade ten un plan de igualdade nos termos previstos na Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, e no Decreto lexislativo 2/2015 do 12 de febreiro:

Non conta con plans de igualdade
Conta con plan de igualdade
No caso de solicitudes de confederacións, federacións ou agrupacións, contan con plans de igualdade

De conformidade co establecido no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, declaro baixo a miña responsabilidade que os datos achegados
neste anexo son certos e que dispoño da documentación que así o acredita, que a poñerei á disposición da Administración cando me sexa
requirida, e me comprometo a manter o cumprimento das anteriores obrigas durante o período de tempo inherente ao devandito
recoñecemento da subvención ou exercicio.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral da Igualdade

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO IV

INFORMACIÓN PARA A VALORACIÓN DO PROGRAMA
(Letra b) do artigo 14. Criterios de valoración)

DATOS DA ENTIDADE 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

DENOMINACIÓN DO PROGRAMA

1º. CALIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA
Diagnóstico social e obxectivos do programa (Valorarase que o programa conte cun diagnóstico social da situación sobre a cal se pretende intervir.
Así mesmo valorarase que haxa unha definición clara dos obxectivos que se pretende conseguir coas actuacións do programa e o número de persoas
beneficiarias directas do programa).

Obxectivos do programa: Valoraranse os obxectivos que se pretenden acadar pola entidade solicitante, o impacto do proxecto, o nº de persoas
usuarias e a poboación á que van dirixidos.

Contido técnico do programa (Valorarase o contido técnico do programa e a súa adecuación ao obxectivo proposto, a descrición das actividades
concretas que se pretenden realizar, o calendario de realización, a adecuación dos recursos humanos, dos medios estruturais, materiais e técnicos
para o desenvolvemento e xestión do programa, así como os indicadores de seguimento e avaliación deste)

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO IV
(continuación)
1º. CALIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA (continuación)
Innovación (Valoraranse os programas innovadores, especialmente cando se dirixan a atender necesidades emerxentes non cubertas polos recursos
de carácter público ou cando incorporen novas tecnoloxías ou sistemas de organización e xestión que proporcionen un maior valor ao programa)

2º. ÁMBITO DO PROGRAMA
Ámbito temporal. Indicar os programas desenvolvidos nos últimos 5 anos financiados no marco das axudas para a realización de programas de
interese xeral que atenden fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

ANO

Denominación do programa/proxecto

Ámbito territorial: No caso de que os programas se desenvolvan en concellos cualificados como zonas pouco poboadas (ZPP), segundo os
estudos ou datos publicados polo IGE, outorgarase 1 punto cando alomenos o programa se desenvolva en 3 concellos cualificados como zonas
pouco poboadas (ZPP).

3º. COFINANCIAMENTO DO PROGRAMA

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
De conformidade co establecido no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, declaro baixo a miña responsabilidade que os datos aportados
neste anexo son certos e dispoño da documentación que así o acredita, que a poñerei a disposición da Administración cando me sexa requirida,
e me comprometo a manter o cumprimento das anteriores obrigacións durante o período de tempo inherente ao devandito recoñecemento da
subvención ou exercicio.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral da Igualdade

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO V

ACEPTACIÓN DA AXUDA
SI452A - PROGRAMAS DE INTERESE XERAL PARA FINS DE CARÁCTER SOCIAL DIRIXIDOS Á PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES E
DE PREVENCIÓN E LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, CON CARGO Á ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DO 0,7 % DO IRPF

DATOS DA ENTIDADE 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

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
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 2021 e SOLICITA o seu pagamento
Importe concedido segundo a Resolución de concesión
5. 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 se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que
son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral da Igualdade

de

de

ANEXO VI

CERTIFICACIÓN DO GASTO REALIZADO
SI452A - PROGRAMAS DE INTERESE XERAL PARA FINS DE CARÁCTER SOCIAL DIRIXIDOS Á PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES E DE PREVENCIÓN E LOITAN CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, CON
CARGO Á ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DO 0,7 % DO IRPF

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

DATOS DA PERSOA QUE CERTIFICA (Persoa secretaria da entidade)
NOME

NIF

APELIDOS

CERTIFICA: Que os gastos/facturas efectivamente realizados correspondentes ao Programa:
son os seguintes:
Nº orde do
xustificante

Descrición do gasto

Acredor
(Nome ou razón social)

NIF/CIF

Nº Factura

Data
factura

TOTAL

Importe

Data
Importe imputado á
pagamento
subvención

ANEXO VI
(continuación)

RELACIÓN DE PERSOAL
Nº orde do
xustificante

Perceptor/a nómina

NIF/CIF

Tipo de vinculación
(*)

TOTAL
(*) Persoal propio da entidade/contratado en réxime de arrendamento de servizos

SINATURA DA PERSOA QUE CERTIFICA

Lugar e data

,

de

de

Categoría/
grupo
cotización

Mes/Ano

Retribucións
integras

Cotizacións SS a
cargo do
empregador

Custo total

Data
pagamento

Importe imputado
ao programa
segundo horas ou
días traballados

