ANEXO V
SOLICITUDE DE PAGAMENTO FINAL
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 2020/

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE

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 no período indicado 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)

0,00

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

MODULO 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)

0,00

(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 Nº total de horas de servizo
emitidas
de conciliación prestadas

Importe total (3)

No fogar

0,00

No recurso comunitario

0,00

(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 final correspondente á subvención concedida de conformidade coa documentación que se achega para estes
efectos segundo, o exixido na normativa reguladora.

ANEXO V
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Declaración actualizada, na data de presentación desta solicitude de pagamento, de todas as axudas ou subvencións solicitadas, concedidas
ou percibidas para a mesma finalidade (anexo VI) (art. 23.4.2)
Memoria xustificativa (art. 23.4.3)
Certificación da relación de participantes inseridas (art. 23.4.4)
Anexo VII de comprobación de datos de terceiras persoas interesadas (art. 23.4.5)
Copia de vida laboral de cada unha das participantes inseridas, no caso de opoñerse á dita consulta, ou dos contratos de traballo
formalizados e debidamente comunicados á oficina de emprego, ou copia da 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. 23.4.5)
Documentación acreditativa de discapacidade das participantes no caso de opoñerse á dita consulta ou de que esta non fose emitida pola
Xunta de Galicia (art. 23.4.5)
Declaracións das participantes que acadaron a súa inserción (art. 23.4.6)
Documentación acreditativa da situación de persoa inmigrante das participantes, de ser o caso (art. 23.4.7)
PARA A XUSTIFICACIÓN DO MÓDULO PARA O ITINERARIO DE INSERCIÓN
Certificación dos custos directos de persoal (art. 23.4.8.a)
Follas mensuais das horas efectivamente traballadas (art. 23.4.8.b)
Certificación do número total de persoas atendidas, xunto cunha relación desas persoas, acreditativa da atención recibida (art. 23.4.8.c)
Folla individualizada de seguimento de cada unha das persoas atendidas (art. 23.4.8.d)
Certificación da realización de prácticas non laborais en empresa, de ser o caso (art. 23.4.8.e)
PARA A XUSTIFICACIÓN DO MÓDULO DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO, DE SER O CASO (por cada acción formativa)
Partes de asistencia (art. 23.4.9.1)
Certificación asinada pola/o responsable técnica/o da actuación, no caso de teleformación (art. 23.4.9.1)
Certificación da finalización da acción formativa comprensiva da relación de persoas asistentes e o número total de horas realizadas por
cada unha delas (art. 23.4.9.2)
PARA A XUSTIFICACIÓN DO MÓDULO DE CONCILIACIÓN, DE SER O CASO
Orde de servizo (art. 23.4.10.a)
Rexistro de apoio á conciliación realizado (art. 23.4.10.b)
PARA A XUSTIFICACIÓN DO MÓDULO DE BOLSAS DE PARTICIPACIÓN
Certificación asinada pola/o responsable da entidade (art. 23.4.11.a)
Declaracións das participantes (art. 23.4.11.b)
Xustificación do pagamento (art. 23.4.11.c)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral da Igualdade

de

de

