ANEXO V

INFORMACIÓN PARA A VALORACIÓN DAS ENTIDADES
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ÁMBITO TERRITORIAL DAS ACTUACIÓNS E PROGRAMAS REALIZADOS POLA ENTIDADE OU CONFEDERACIÓN, FEDERACIÓN OU
AGRUPACIÓN NO ÁMBITO DA C.A. DE GALICIA NOS ÚLTIMOS DOUS ANOS

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 sete 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.

CALIDADE NA XESTIÓN DA ENTIDADE
Conta co certificado de calidade en vigor con base na norma ONG con calidade ISO 9001.2015, EFQM u outros sistemas 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, que non contan con certificado de calidade na xestión, deberá sinalar a
porcentaxe das entidades asociadas que conten co devandito certificado

AUDITORÍA EXTERNA
A entidade está sometida a auditoría externa de contas
Non está sometida

Está sometida

No caso de solicitudes de confederacións, federacións ou agrupacións, que non teñan auditoría externa de contas, deberá sinalar a porcentaxe
das entidades asociadas que teñan a dita auditoría

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

VOLUME DE INGRESOS PROCEDENTE DO FINANCIAMENTO OBTIDO DOUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS
Para o cálculo da porcentaxe do confinanciamento das confederacións, federación ou agrupacións, tense en conta a porcentaxe de
financiamento obtida por todas as entidades que a integran respecto do orzamento total de todas elas

PARTICIPACIÓN SOCIAL E VOLUNTARIADO
Para o calculo do numero de voluntarios das confederacións, federación ou agrupacións, tense en conta a suma do número de voluntarios con
que contan todas as entidades que a integran

ANEXO V
(continuación)

VALORACIÓN DOS RECURSOS HUMANOS DA ENTIDADE NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Para determinar ou numero total de persoas traballadoras ou a porcentaxe de contratos indefinidos, persoas con discapacidade ou maiores de
45 anos contratados nos dous últimos anos, das confederacións, federación ou agrupacións terase en conta a totalidade dos traballadores de
todas as entidades que as integran.

.Nº total de persoas traballadoras da entidade:
.% de persoas traballadoras con contrato indefinido:
.% de persoas traballadoras con discapacidade:
.Algunha persoa contratada que sexa perceptora de Risga ou estea en situación ou risco de exclusión social conforme o artigo 3 da Lei
de inclusión social de Galicia:

NON

SI

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, contan con algunha persoa contratada nesta situación:

.Algunha muller contratada que sexa vítima de violencia de xénero e que non se atope en situación ou risco de exclusión social:
SI

NON

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, contan con algunha persoa contratada nesta situación:

.% de empregados maiores de 45 anos contratados nos dous últimos anos:

PLANS DE IGUALDADE
A entidade ten un plan de igualdade nos termos previstos na LO 3/2007, do 22 de marzo, e no DL 2/2015, do 12 de febreiro.
Non conta con plans de igualdade

Conta con plans de igualdade

No caso de solicitudes de confederacións, federacións ou agrupacións que non contan con plans de igualdade deberá sinalar a porcentaxe das
entidades asociadas que teñan o dito plan

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 dispoño da documentación que así o acredita, que a poñerei á disposición da Administración cando me sexa requirida,
e comprométome 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

,
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