ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TR820E

SOLICITUDE

AXUDAS DESTINADAS ÁS PERSOAS TRABALLADORAS AFECTADAS, CON 55 OU MÁIS
ANOS DE IDADE, POLA EXTINCIÓN DOS SEUS CONTRATOS DE TRABALLO POR
PROCEDEREN DE EMPRESAS EN CRISE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME
TIPO

PRIMEIRO APELIDO
NOME DA VÍA

NIF
NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
PRIMEIRO APELIDO

NOME/RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

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

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
Programa I: axudas destinadas a financiar as cotas que ingresarán polo convenio especial que teñan subscrito ou subscriban coa Seguridade
Social
Programa II: axudas de pagamento único dirixidas a compensar as persoas traballadoras da diminución do importe da indemnización
recoñecida a consecuencia de sentenza, auto, acto de conciliación xudicial ou resolución administrativa

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU 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 que solicita esta subvención.
Sí solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os que solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Estar 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, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Nóminas dos últimos seis meses de ocupación cotizada ou ben certificado de bases de cotización do citado período
Para despedimento ou extinción que se produzan en procedemento concursal: copia da resolución xudicial pola que se declare o concurso,
testemuña da resolución xudicial con dilixencia de firmeza pola que se acredite a extinción do contrato de traballo no procedemento
concursal ou certificado do administrador concursal en que conste que a extinción do contrato tivo lugar dentro do período comprendido
entre o auto que declara o concurso de acredores e a conclusión deste por algunha das causas que recolle o artigo 176 da Lei 22/2003, do 9
de xullo, concursal
Para despedimento ou extinción que se produza en empresas declaradas insolventes: resolución xudicial pola que se declarou a insolvencia
da empresa ou, no caso de que, con posterioridade, declararase o concurso, certificado de débeda expedido polos administradores do
concurso no que conste a presenza da persoa solicitante da axuda dentro da relación de acredores
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Copia da documentación fidedigna que acredite a representación, no suposto de
actuar mediante representante
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA
Específica para o PROGRAMA I
Anexo II, declaración dos datos do convenio especial subscrito ou compromiso de subscrición de convenio especial coa Seguridade Social
coa acreditación da súa solicitude de subscrición e da súa formalización tras a notificación da concesión da axuda
Convenio especial subscrito coa Seguridade Social, se o tiver
Para a extinción do contrato por algunha das causas do artigo 49.1.g) do Estatuto dos traballadores: carta de despedimento ou sentenza
declarativa do citado despedimento en que se recolla expresamente este aspecto
Extinción por peche da empresa fundada nalgunha das causas contidas nos artigos 51 e 52.c) do Estatuto dos traballadores: sentenza
declarativa do despedimento ou carta de despedimento en que expresamente se recolla o peche da empresa e a extinción do contrato por
algunha das causas contidas nos artigos 51 e 52.c) do Estatuto dos traballadores.
A carta de despedimento deberá vir acompañada da autorización da persoa representante da empresa para consultar os datos do peche
desta ante a Tesouraría Xeral da Seguridade Social.
Específica para o PROGRAMA II
Informe de vida laboral actualizado
Resolución xudicial, administrativa ou certificado expedido polos administradores concursais, se é o caso, onde se constate o
recoñecemento do dereito da persoa traballadora a percibir a indemnización que lle corresponda, así como a súa contía
Resolución do Fogasa pola que se recoñece á persoa traballadora o dereito a percibir a indemnización nos límites do artigo 33 do Estatuto
dos traballadores

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 solicitante
DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade representante
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa AEAT
Certificado de estar ao día do pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día do pagamento das débedas coa Administración pública da comunidade autónoma

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.

Persoas destinatarias 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 acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora
do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 9 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras polas que se regulan as axudas destinadas ás persoas traballadoras
afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR820E).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Emprego

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II

DECLARACIÓN DOS DATOS DO CONVENIO ESPECIAL SUBSCRITO OU COMPROMISO DE SUBSCRIPCIÓN DE CONVENIO ESPECIAL
COA SEGURIDADE SOCIAL COA ACREDITACIÓN DA SÚA SOLICITUDE DE SUBSCRICIÓN E DA SÚA FORMALIZACIÓN TRAS A
NOTIFICACIÓN DA CONCESIÓN DA AXUDA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA RESPONSABLEMENTE
1. Que a empresa en crise que extinguiu o seu contrato é:
NIF

RAZÓN SOCIAL

2. Que ten convenio especial subscrito coa Seguridade Social, de data:
Achega convenio especial subscrito
3. Que no momento da presentación da solicitude non ten subscrito convenio especial coa Seguridade Social e, no caso de ser beneficiaria da
axuda, COMPROMÉTESE:
A achegar ao órgano xestor copia do convenio especial, no prazo de 15 días naturais desde o día seguinte ao da notificación de concesión
da axuda, se este se subscribise con anterioridade á notificación.
Se no momento da notificación da concesión da axuda aínda non se subscribira o convenio especial, comprométese a acreditar, no prazo
dos 15 días naturais desde o día seguinte ao da notificación de concesión da axuda, ter presentada a solicitude de subscrición de convenio
especial a que se refire o artigo 3.1 da Orde TAS/2865/2003, do 13 de outubro, pola que se regula o convenio especial no sistema da
Seguridade Social. Neste caso, comprométese igualmente a enviar ao órgano xestor copia do convenio especial no prazo de 15 días
naturais desde o día seguinte ao da subscrición do citado convenio especial.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

