ANEXO III
RELACIÓN NOMINAL DO CADRO DE PERSOAL
TR356A (Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social)
TR356C (Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social)

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

TIPO DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Programa I: axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social.
Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.

DATOS DAS PERSOAS TRABALLADORAS EN PROCESO DE INSERCIÓN POLAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN E/OU DESTINATARIAS
FINAIS DA SUBVENCIÓN

APELIDOS E NOME

NIF

DATA
NACEMENTO

SEXO

COLECTIVO artigo 3 da Lei
10/2013, do 27 de novembro,
de inclusión social de Galicia

SÓ PARA AS AXUDAS DO
PROGR. II DE CREACIÓN DE
NOVOS POSTOS. Marcar os

DATOS DA CONTRATACIÓN

incentivos adicionais que
procedan (3)

TIPO (1)

DATA INICIO

DATA FIN

XORNADA (2)

a)

b)

f)

ANEXO III
(continuación)

CUBRIR NO CASO DAS SEGUINTES AXUDAS DO PROGRAMA II:
- contratación de xerentes/persoas técnicas de produción ou
- contratación de persoas técnicas en orientación e acompañamento á inserción.
XERENTES/
TÉC.
TÉC.
ORIENTAC.
PRODUC.
(3)
(3)

APELIDOS E NOME

NIF

DATA
NACEMENTO

SEXO

TIPO
CONTRATO
(1)

DATA INICIO

(1) Indicar (I) se é indefinido ou (T) se é temporal.
(2) Indicar a porcentaxe da xornada (se é completa=100 %).
(3) Indicar cun X segundo o tipo de axuda que se solicita.
(4) Marcar cun x o incentivo que lle é de aplicación de entre os sinalados nos artigos 42.4 e 464.
a) Un 25 % se a persoa contratada é unha muller.
b) Un 25 % se a persoa contratada é maior de 45 anos.
c) Un 25 % se a persoa contratada é emigrante retornada.
d) Un 25 % se a persoa contratada ten discapacidade ou se atopa en situación ou risco de exclusión social.
e) Un 25 % se a persoa contratada ten a condición de trans.
f) Un 25 % no caso de que o centro de traballo ao que se incorpora a persoa traballadora estea situado nun concello rural.
(5) Indicar os custos laborais totais a cargo da empresa incluídos os de seguridade social.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Emprego

de

de

Incentivos adicionais (4)

DATOS DA CONTRATACIÓN

DATA FIN

XORNADA (2)

CUSTOS
LABORAIS (5)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

