ANEXO IV

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TR341M

SOLICITUDE

PROGRAMA DE AXUDAS AO MANTEMENTO DO CUSTO SALARIAL NOS CENTROS
ESPECIAIS DE EMPREGO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME /RAZÓN SOCIAL

TIPO DE VÍA

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

NIF

CONCELLO

FAX

TELÉFONO MOBIL

FORMA XURÍDICA

Nº REXISTRO COMO CEE

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO
CUALIFICACIÓN NO REXISTRO
Con ánimo de
Iniciativa
lucro
social

Nº INSCRICIÓN NA S.S.

CNAE

ACTIVIDADE ECONÓMICA (descrición)

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

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 poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
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

PAGAMENTO ANTICIPADO DE GASTO
Solicito o pagamento anticipado da subvención concedida: (De querer solicitar poncentaxes inferiores ás indicadas na convocatoria, indicar cales)
ANUALIDADE 2020:

SI

NON

ANUALIDADE 2021:

SI

NON

% anticipo =

% anticipo =

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
Nº DE PERSOAS TRABALLADORAS CON DISCAPACIDADE POLAS
QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN (1)

Nº DE PERSOAS TRABALLADORAS
SEN DISCAPACIDADE

Nº DE PERSOAS DE SERVIZOS DE AXUSTE
PERSOAL E SOCIAL SEN DISCAPACIDADE

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO
ENDEREZO

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO IV
(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 cales 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
os que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

Así mesmo, a persoa solicitante comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña para a mesma actuación
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. 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.
4. Non estar incursa en ningunha das incompatibilidades sinaladas no artigo 18 da orde de convocatoria.
5. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.
6. Que cumpre coa porcentaxe mínima do 70 % de persoas con discapacidade contratadas respecto do total do cadro de persoal.
7. Non estar excluído/a do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o establecido nos artigos 46 e
46.bis do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.
8. Que dispón dunha xestión diferenciada da súa entidade titular, para o cal teñen unha contabilidade separada da dita entidade e unha conta
de cotización da Seguridade Social propia do CEE.
9. Atoparse ao día coas obrigas rexistrais, segundo o establecido no Decreto 200/2005, do 7 de xullo.
10. Que as persoas traballadoras con discapacidade as cales se dirixe esta orde non deben ocupar postos que quedasen vacantes como
consecuencia dun despedimento declarado ou recoñecido improcedente dunha persoa traballadora con discapacidade pola que se concedeu
a subvención ao abeiro desta ou doutras ordes de convocatoria de axudas a CEE.
11. Que as condicións do posto de traballo de cada unha das persoas con discapacidade, destinatarias finais da subvención deben adaptarse ás
condicións individuais de cada persoa, de xeito que esta poida desenvolver as tarefas básicas do seu posto de traballo, sen menoscabo das
súas capacidades.
12. Que cumpre todas as condicións previstas no artigo 34 do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17.5.2014, tal e como se recolle
no artigo 24 da orde de convocatoria.
Autorízase a Consellería de Economía, Emprego e Industria para difundir as accións desenvolvidas no proxecto creación e ampliación do CEE e a
publicar as memorias, estudos e outros traballos derivados das accións desenvolvidas nos proxectos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Certificación asinada, da relación do cadro de persoal con discapacidade do centro de traballo de alta na Seguridade Social ordenada
alfabeticamente por apelidos, en función dos cales se vai realizar o cálculo da resolución de concesión referida ao primeiro mes polo que
se solicita a subvención; así como o importe da subvención que se solicita segundo o modelo que consta na páxina web http://ceei.xunta.
gal/recursos/axudas-e-subvencions/secretaria-xeral-de-emprego.
Folla de cálculo co modelo de persoas con discapacidade do centro.
Informe de datos para a cotización IDC, das novas persoas traballadoras con discapacidade contratadas con respecto á convocatoria
anterior na que se recibise subvención por este programa.
Relación nominal das persoas traballadoras con discapacidade do CEE, incluídas na cotización á Seguridade Social (RNT) ao primeiro día do
mes do período subvencionable.
Certificación de discapacidade das persoas traballadoras con discapacidade do CEE, no caso de que a discapacidade fose recoñecida fóra de
Galicia.
Resolución ou certificación en que figure o tipo ou grao de discapacidade cando esta derive dun recoñecemento de pensión por
incapacidade permanente e corresponda a algunha das sinaladas no artigo 5.2.
Anexo V: autorización para a comprobación de datos das persoas con discapacidade do CEE.
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Poder suficiente da persoa representante e asinante da solicitude para actuar en
nome da persoa ou entidade solicitante, se é o caso.

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO IV
(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 solicitante
Certificado de estar ao día no pagamento das obrigas tributarias coa AEAT
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento das obrigas tributarias coa Atriga
Consulta de concesións de subvencións e axudas
Consulta de concesións de inhabilitacións para obter axudas e subvencións
Informe de contas de cotización asociadas ao NIF da entidade solicitante

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a 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.
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.
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
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
protección de datos e máis
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 xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a
integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2020-2021 (códigos de procedemento
TR341K, TR341E, TR341N e TR341M).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de

de

https://sede.xunta.gal

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

