ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TR341L

SOLICITUDE

PROGRAMA DE EMPREGO CON APOIO COMO MEDIDA DE FOMENTO DE EMPREGO DE
PERSOAS CON DISCAPACIDADE OU EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
NO MERCADO ORDINARIO DE TRABALLO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NIF

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

OBXECTO SOCIAL

CNAE

FORMA XURÍDICA

DENOMINACIÓN DO CONVENIO COLECTIVO

DATA DE PUBLICACIÓN

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS 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 se 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

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

ANO

ORGANISMO

IMPORTE €

TIPO DE AXUDA

DISPOSICIÓN
REGULADORA

Así mesmo, o/a 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.

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
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 33 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 3 da orde de convocatoria.
d) Non foi 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.
e) Autoriza a Consellería de Economía, Emprego e Industria para difundir as accións desenvolvidas no proxecto de emprego con apoio e a
publicar as memorias, estudos e outros traballos derivados das accións desenvolvidas nos proxectos.
f) Ten autorización expresa das persoas traballadoras con discapacidade polas que se solicita subvención para a cesión de datos á Consellería de
Economía, Emprego e Industria, relativos ao tipo e grao de discapacidade e vida laboral.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Memoria que permita valorar a competencia, experiencia e capacidade da entidade promotora, con indicación dos recursos materiais de
que dispón para desenvolver as actuacións polas cales se solicita subvención
Proxecto de emprego con apoio, que incluirá as accións que se vaian desenvolver, segundo o previsto no artigo 18.2, así como os requisitos
e duración, establecidos no artigo 22, e recollerá os obxectivos, recursos, orzamento, fases de implantación e sistemas de avaliación dos
resultados. Deberase indicar expresamente se se trata da solicitude de prórroga dun proxecto de emprego con apoio conforme o previsto
no artigo 22.2.
Currículo dos preparadores ou das preparadoras laborais, xunto cos documentos que acrediten a súa formación e experiencia profesional
para a realización das accións de emprego con apoio.
Descrición detallada das accións de emprego con apoio que cada preparador ou preparadora vai prestar a cada unha das persoas
traballadoras que lle corresponda atender, especificando a duración das ditas accións e a distribución temporal prevista destas. Engadirase
un cronograma cos apoios realizados ou que se van realizar no total do período que se subvencionará do 1 de outubro de 2017 ao 30 de
setembro de 2018.
Convenio de colaboración entre a entidade promotora do emprego con apoio e a empresa empregadora da persoa traballadora que vai
recibir o apoio e pola que se solicita subvención (artigo 23 da orde).
Relación nominal dos preparadores e preparadoras laborais que prestan ou van prestar o apoio ás persoas traballadoras con discapacidade
ou en situación ou risco de exclusión social, con indicación do tipo, duración e xornada do contrato de traballo formalizado, ou que van
formalizar coa entidade promotora do emprego con apoio, caso en que deberá expresar o seu compromiso de contratación (anexo II).
Certificación de gastos relativos aos custos salariais e de Seguridade Social por conta da entidade promotora dos preparadores ou das
preparadoras laborais, en función da duración do apoio e da xornada realizada, referido ao período polo cal se solicita a subvención
segundo o modelo do anexo III. Presentarase un anexo por cada preparador ou preparadora, e se fose o caso, incluirá relación dos gastos en
concepto de desprazamento. Poderanse achegar copias de nóminas e documentos de transferencia bancaria que xustifiquen o pagamento,
correspondentes a mensualidades xa aboadas na data da solicitude.
Relación nominal das persoas traballadoras con discapacidade (indicando tipo e grao) ou en situación ou risco de exclusión social que van
recibir as accións de emprego con apoio, con indicación do tipo, duración e xornada do contrato e do centro ou centros de traballo en que
efectúan ou van efectuar a prestación laboral (anexo IV).
Descrición de cada un dos postos de traballo que van ocupar as persoas traballadoras (anexo V) ou calquera outro que, respectando o
contido mínimo, queira presentar a persoa ou entidade solicitante.
Comprobación de datos das persoas traballadoras obxecto de subvención e/ou destinatarias finais da subvención (anexo VI).
Documentación acreditativa da situación ou de risco de exclusión social das persoas traballadoras que van a recibir o apoio, no caso en que
non sexa perceptora da renda de inclusión social de Galicia.
Certificado de discapacidade das persoas traballadoras con discapacidade polas que se solicita subvención (para os casos de discapacidade
recoñecida fóra de Galicia)
No caso de solicitar o incremento retornado, certificado de emigrante retornado, baixa consular ou calquera outra documentación que
acredite fidedignamento, a residencia no exterior e a data de retorno. No caso de alegar parentesco coa persoa nacida en Galicia,
documentos xustificativos do nacemento en Galicia da persoa traballadora contratada e documentación que acredite o vínculo con esta.
ÓRGANO

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.
Documento constitutivo da entidade promotora do proxecto de emprego con apoio e
as súas posibles modificacións, xunto cos estatutos xerais.
Documentos acreditativos da inscrición da entidade no rexistro correspondente.

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas.
DNI ou NIE da persoa solicitante.
DNI ou NIE da persoa representante.
NIF da entidade solicitante.
Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Seguridade Social.
Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da carpeta cidadá.

Lexitimación para o
tratamento

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
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existir 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 20 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2018 axudas para fomentar o emprego das
persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social no mercado ordinario de traballo, mediante os programas de emprego
con apoio e de incentivos á contratación a tempo parcial e á formación.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Emprego

de

de

https://sede.xunta.gal

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

