ANEXO VIII

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

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

NIF

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

FAX

LOCALIDADE

TELÉFONO MÓBIL

FORMA XURÍDICA

CORREO ELECTRÓNICO

Nº REXISTRO COMO CEE

Nº INSCRICIÓN NA S.S.

CNAE

CONVENIO COLECTIVO (denominación e data de publicación)

ACTIVIDADE ECONÓMICA (descrición)

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán 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

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
CONVENIO COLECTIVO

ACTIVIDADE ECONÓMICA (DESCRICIÓN)

CADRO DE PERSOAL DO CEE

Nº PERSOAS TRABALLADORAS CON
DISCAPACIDADE

Nº PERSOAS TRABALLADORAS CON DISCAPACIDADE POLAS QUE

OUTRAS PERSOAS TRABALLADORAS

(1)

PERSOAL DE SERVIZOS DE AXUSTE
PERSOAL E SOCIAL

PERSOAL ESPECIÍFICO

PERÍODO SOLICITADO

SE SOLICITA A SUBVENCIÓN

CONTÍA SOLICITADA
IMPORTE ABOADO XANEIRO – XUÑO 2017

CONTÍA SOLICITADA INCREMENTO 8 %

SOLICÍTASE O PAGAMENTO ANTICIPADO DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
ANUALIDADE 2017
SI
ANUALIDADE 2018
NON

SI

NON

CENTRO DE TRABALLO: ENDEREZO, LOCALIDADE, CONCELLO, PROVINCIA, CP, TELÉFONO

(1) Denominación e data de publicación

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO VIII
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
a) Que, para a mesma actividade ou proxecto esta entidade:
Non solicitou nin lle concedeu ningunha outra axuda unha Administración ou entidade pública ou privada.
Si solicitou e/ou concederonselle as axudas indicadas na relación seguinte:
AXUDAS
Solicitada Concedida

ANO

ORGANISMO

IMPORTE €

DISPOSICIÓN
REGULADORA

TIPO DE AXUDA

Así mesmo, 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.
b) Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
c) Non se incorre en ningunha das incompatibilidades sinaladas no artigo 18 da orde de convocatoria, non concorre ningunha das circunstancias
previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e reúnense as condicións para ser beneficiario de acordo co
establecido no artigo 2 da orde de convocatoria.
d) Non foi excluída 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.
e) Autoriza a Consellería de Economía, Emprego e Industria a 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
Documentación complementaria (artigo 48)
Certificación da relación do cadro de persoal con discapacidade do centro especial de emprego de alta na Seguridade Social ordenada
alfabeticamente por apelidos, en función dos cales se vai realizar o cálculo da resolución de concesión, así como o importe da subvención
que se solicita (segundo o modelo do anexo IX)
Documentación do cadro de persoal de novas persoas traballadoras con discapacidade contratadas: contratos de traballo, altas e variacións
de datos na Seguridade social.
Documentos bancarios de transferencia validados pola entidade financeira que acrediten o pagamento dos salarios das persoas
traballadoras con discapacidade incluídas na certificación do cadro de persoal do anexo IX
Relación nominal das persoas traballadoras polas que se solicita subvención, incluídas na cotización á Seguridade Social (RNT) en 1 de xullo
do ano da convocatoria
Para os centros que non percibiran esta subvención do custo salarial na última convocatoria, así como para o caso de centros que inician a
súa actividade por seren de nova creación, e para os centros que pola apertura dun novo centro noutra provincia se lles concedese a
ampliación da súa cualificación, deberán presentar a documentación relacionada nas letras b), c), d) e e) referida á data da solicitude e
que recolla as altas, baixas ou variacións do cadro de persoal con discapacidade desde o primeiro mes polo que se solicita a subvención,
xunto cos recibos de salarios e informe de datos para a cotización das persoas traballadoras polas que se solicita a subvención (IDC)
Consentimento para a comprobación de datos das persoas polas que se solicita a subvención (anexo XVI)
Declaración responsable da idoneidade do posto (anexo XVII)
PRESENTADO

CÓD. PROC.

ANO

No caso de actuar por medio de representante, poder suficiente da persoa representante e
asinante da solicitude para actuar en nome da persoa ou entidade solicitante
Certificados de discapacidade das persoas traballadoras polas cales se solicita subvención,
cando o certificado fose expedido por unha Administración distinta á da Comunidade
Autónoma de Galicia (artigo 5.1)

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 cadro correspondente e achegar unha copia dos devanditos
documentos.
DNI ou NIE da persoa solicitante

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI ou NIE da persoa representante
NIF do CEE solicitante
Certificación de estar ao día das súas obrigas coa Seguridade Social
Certificación de estar ao día coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
Certificación de estar ao día das súas obrigas coa Axencia Estatal de Administración Tributaria

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO VIII
(continuación)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun
correo electrónico a lopd.industria@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 20 de setembro de 2017 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 2017-2018.

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

