ANEXO II-A

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TR349G

SOLICITUDE

FOMENTO DO CONTRATO PARA A FORMACIÓN E Á APRENDIZAXE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
TIPO DE VÍA

CP

NIF
NOME DA VÍA

PROVINCIA

NÚMERO BLOQUE

CONCELLO

TELÉFONO

FAX

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDADE ECONÓMICA (DESCRICIÓN)

CNAE

Nº DE CONTRATACIÓNS POLAS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN

DATA INICIO ACTIVIDADE

Nº PERSOAS TRABALLADORAS DA EMPRESA (1)

Nº INSCRICIÓN NA S.S.

(1) Nº de persoas traballadoras na empresa no ámbito territorial de Galicia

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

TELÉFONO

FAX

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

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

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
a) Todos os datos que constan na solicitude e nos documentos que se xuntan son certos.
b) Non se incorre en ningunha das incompatibilidades sinaladas no artigo 12 e non concorre ningunha das causas de exclusión sinaladas no artigo
30 da orde de convocatoria, non concorre ningunha das circunstancias previstas no número 2 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, e se reúne as condicións para ser beneficiario de acordo co establecido no artigo 4 da orde de convocatoria.
c) Non foi excluído/a do acceso aos beneficiarios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o establecido no artigo 46.2 do
Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sanción na orde social.
d) Que para a mesma actividade ou proxecto esta entidade solicitou e/ou obtivo as axudas que se relacionan a seguir:
AXUDAS
Solicitada

Concedida

ANO

ORGANISMO

IMPORTE €

TIPO DE AXUDA

DISPOSICIÓN
REGULADORA

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO II-A
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
e) Que esta entidade ten concedidas en réxime de minimis (Regulamento (CE) nº 1407/2013), neste ano e nos dous anos anteriores, as seguintes
axudas:

ANO

ORGANISMO

IMPORTE €

TIPO DE AXUDA

DISPOSICIÓN
REGULADORA

Así mesmo, a persoa solicitante comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite ou obteña para a mesma actuación doutras
administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Copia do NIF da entidade, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
Copia do documento de identidade da persoa que actúa en nome e representación da persoa xurídica solicitante, só no caso de non autorizar
a súa consulta.
Se a persoa solicitante é persoa xurídica, poder suficiente da persoa representante para actuar en nome da entidade.
No caso de que as contratacións sexan realizadas por concellos e deputacións provinciais da Comunidade Autónoma de Galicia, certificación
do secretario en que conste a representación que desempeña a persoa que asina a solicitude (artigo 31).
Declaración do cadro de persoal de todos os centros de traballo da empresa en Galicia en cada un dos tres meses anteriores ao mes en que
se realiza a contratación laboral da persoa traballadora contratada (anexo II-B) (artigo 31).
Relación nominal das persoas traballadoras polas que se solicita subvención na cal se inclúan os custos salariais totais anuais de cada persoa
traballadora pola que se solicita subvención e a nómina do mes da contratación temporal (anexo II-C) (artigo 31).
Documentos TC2 correspondentes as tres mensualidades anteriores ao mes de realización da contratación temporal, e se é o caso,
documentos TC2 correspondentes á mensualidade da contratación obxecto de solicitude de subvención (artigo 31).
Se é o caso, documentación acreditativa das baixas producidas polas causas previstas na base 2ª no artigo 28.3.
Acordos para a actividade formativa no contrato para a formación e a aprendizaxe autorizados pola Dirección Xeral de Emprego e Formación
da Xunta de Galicia (artigo 31).
*A documentación exixida no artigo 31 ten que presentarse xunto coa solicitude

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de identidade da persoa representante no Sistema de verificación de
datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro,
e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

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, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Consellería de Traballo e Benestar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
lopd.traballo.benestar@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 20 do abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria para o ano 2015 das subvencións para o
financiamento da formación e da actividade laboral dos contratos para a formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8
de novembro.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Traballo e Economía Social

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

