ANEXO V

SOLICITUDE DE PAGAMENTO
SI431A-SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE ATENCIÓN SOCIAL
INTEGRAL A PERSOAS EN SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, PREFERENTEMENTE INMIGRANTES, E/OU VÍTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS
CON FINS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL E/OU LABORAL, NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, FINANCIADA CON FONDOS REACT-UE NO MARCO DO
PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2014-2020

EXPEDIENTE
SI431A 2022/

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
Que a subvención concedida á entidade pola Secretaría Xeral da Igualdade para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral
dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de
explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, foi destinada ao fin para o que se lle concedeu.
Que o gasto subvencionable xustificado, segundo custo unitario polas horas efectivamente traballadas dedicadas ao programa polas/os
profesionais adscritos/as a el (segundo a certificación do anexo VII), foi o seguinte:

- Profesionais con formación universitaria ou titulación superior de FP complementada con experiencia profesional e/ou formación
especializada (art. 5.2.a)
Nº de profesionais do art. 5.2.a)

Suma total das horas dedicadas ao programa da totalidade
destes/as profesionais (1)

Importe

0

- Profesionais con formación profesional superior ou de grado medio, ou formación académica equivalente, complementada con
coñecementos adquiridos por demostrada experiencia e complementada con formación específica necesaria para desenvolver o posto
de traballo (art. 5.2.b):
Nº de profesionais do art. 5.2.b)

Suma total das horas dedicadas ao programa da totalidade
destes/as profesionais (1)

Importe
0

- Profesionais con competencia derivada da formación académica e/ou profesional de grao medio, ou equivalente, complementada
cunha experiencia ou titulación profesional necesaria para o desenvolvemento da súa función (art. 5.2.c):
Nº de profesionais do art. 5.2.c)

Suma total das horas dedicadas ao programa da totalidade
destes/as profesionais (1)

Importe

0
(1) Máximo 1.720 horas por profesional a xornada completa

ANEXO V
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo VI. Declaración de todas as axudas solicitadas, concedidas e/ou percibidas para a mesma finalidade
Anexo VII. Certificación das horas efectivamente traballadas
Memoria xustificativa acompañada da mostra dos materiais elaborados (art. 19.3.d)
Follas mensuais das horas efectivamente traballadas (art. 19.3.e)
Anexo IV, no caso de que se tivesen producido novas incorporacións de profesionais (art. 19.3.e)
Sistema de control horario diario de cada profesional (art. 19.3.f)
Contratos de traballo do persoal adscrito ao programa e, para o caso de persoal externo, contrato mercantil (art. 19.3.g)
Informe de vida laboral do/dos código/s de cotización da entidade no/nos que estea incluído o persoal adscrito ao programa correspondente
ao período subvencionable (art. 19.3.h)
Certificación do número total de persoas atendidas xunto cunha relación desas persoas (art. 19.3.i)
Folla individualizada de seguimento de cada unha das persoas participantes (art. 19.3.l)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral da Igualdade

de

de

