ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TR352C

SOLICITUDE

SUBVENCIÓN PARA ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE CONTRATEN PERSOAS
MOZAS PARA A REALIZACIÓN DE SERVIZOS DE INTERESE XERAL E SOCIAL.
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
TIPO

NIF
NOME DA VÍA

NUM

PARROQUIA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

BLOQ

CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

Nº DE INSCRICIÓN NO RUEPSS

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:

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

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)
SUBVENCIÓN SOLICITADA
Solicítase o pagamento anticipado da subvención
Indique a denominación do proxecto:
Grupo de
cotización

CNO a 4 díxitos1

SI

NON

Nº traballadores

Enderezo do/s centro/s de traballo2

Comarca do centro de
traballo

1A lista orientativa de persoas solicitantes, coa codificación prevista no Catálogo nacional de ocupacións –CNO- a 4 díxitos, está dispoñible na páxina web: http://

emprego.xunta.gal/portal/gl/buscador-ocupacions.html.

2En caso de que as persoas traballadoras vaian desenvolver o servizo en máis dun centro de traballo, indique os ditos centros.

DESCRICIÓN DOS TRABALLOS QUE SE VAIAN REALIZAR EN CADA SERVIZO POR CADA GRUPO DE COTIZACIÓN SOLICITADO
Grupo de cotización

CNO

Descrición dos traballos

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)
A PERSOA 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 que se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se solicita esta subvención, que son as
que a continuación se relacionan:

ORGANISMO

LIÑA DE AXUDA

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

DATA DE SOLICITUDE/
CONCESIÓN

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou de outros
entes públicos, 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. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. 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.
6. Que a entidade solicitante cumpre os requisitos establecidos para obter a condición de beneficiaria segundo o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia; especificamente, estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e
non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
7. Que a entidade solicitante dispón de financiamento suficiente para sufragar os custos do proxecto que, de ser o caso, deban ser asumidos
pola dita entidade.
8. Que a actividade que vaian desenvolver as persoas traballadoras contratadas está destinada á prestación de servizos de interese xeral e
social, en relación co contido do servizo que se vai realizar.
9. Que a entidade solicitante non ten ánimo de lucro.
10. Que a información da entidade recollida no RUEPSS é certa e está actualizada.
11. Que para os efectos de establecer os límites á contratación de persoas traballadoras, en función do ámbito territorial de actuación e dos
centros da entidade recollidos no RUEPSS recollidos no artigo 8.4 a entidade declárase dentro do seguinte ámbito:

12.Que para os efectos de ter en conta na valoración do proxecto o maior nivel de inserción laboral a que se refire o artigo 16.4 na letra a), os
traballadores que participaron en servizos aprobados nos tres últimos exercicios inmediatamente anteriores, ao abeiro das ordes de
programas de cooperación con entidades sen ánimo de lucro dirixidos a mellorar a empregabilidade e a inserción profesional, sempre que a
duración do contrato sexa, como mínimo de seis meses e que a contratación fose formalizada dentro dos doce meses seguintes á finalización
do contrato subvencionado. As ordes que se terán en conta son as do 29 de decembro de 2015 (DOG nº 248 do 30 de decembro de 2015), do 5
de agosto de 2016 (DOG nº 160, do 25 de agosto de 2016), do 18 de xullo de 2017 (DOG nº 148, do 4 agosto de 2017), do 4 de outubro de
2017 (DOG nº 196, do 16 de outubro de 2017), do 2 de maio de 2018 (DOG nº 92, do 15 de maio de 2018) e do 10 de xullo de 2018 (DOG nº
139, do 20 de xullo de 2018).
Número de traballadores que participaron en servizos aprobados nas últimas 3 convocatorias

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
DATOS DA PERSOA TRABALLADORA
Nº expediente

NOME E APELIDOS DA PERSOA
TRABALLADORA

DATOS DO CONTRATO
DNI

DATA DE INICIO DO
CONTRATO NON
SUBVENCIONADO

DURACIÓN EN MESES
TIPO DE CONTRATO
(no caso de contrato
(indefinido/temporal)
temporal)

13. Que para os efectos de ter en conta na valoración do proxecto a calidade e a xestión das actuacións da presente convocatoria e das levadas
a cabo ao abeiro das axudas e subvencións para o fomento do emprego, nos últimos dous anos, a que se refire o artigo 16.4 na letra c):
a) Especifique as actuacións realizadas a prol da calidade e a xestión delas levadas a cabo ao abeiro das axudas e subvencións para o
fomento do emprego nas últimas dúas convocatorias:
Dispor dun certificado de xestión da calidade vixente na data de publicación da convocatoria.
Dispor dunha metodoloxía ou plan para a acollida e adaptación das persoas incorporadas ao posto de traballo.
Desenvolvemento de enquisas de calidade das actuacións, e definición de accións de mellora.
Desenvolvemento de enquisas de seguimento da inserción das persoas desempregadas, unha vez finalizada a subvención.
b) ¿Realizarase a dirección do proxecto e a titorización do persoal subvencionado, por persoal técnico da propia entidade?
SI

NON

Indique a ocupación ou categoría profesional do titor

c) ¿A práctica profesional dos traballadores contratados vaise complementar con formación ocupacional/información profesional impartida
pola propia entidade?
SI

NON

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Certificado do/a secretario/a da entidade, de acordo co artigo 10.1.b), e táboas salariais vixentes no momento da solicitude, de ser o caso.
Certificado de xestión de calidade vixente na data de publicación da convocatoria, de ser o caso.
ÓRGANO

CÓD. PROC. /
Nº EXPTE

ANO

No caso de actuar por medio de representante, poder suficiente da persoa
representante e asinante da solicitude para actuar en nome da persoa solicitante.

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 una copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

NIF da entidade solicitante.
DNI ou NIE da persoa representante.

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 de Economía Emprego e Industria.
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 exercitar 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
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
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.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Orde do 9 de maio de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á contratación de persoas
mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede
á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR352C).

SINATURA DA PERSOA 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

