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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

ORDE do 14 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde 
do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras 
dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento 
das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, 
das entidades asociativas de centros especiais de emprego e das entidades 
asociativas de empresas de inserción laboral, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2016.

O día 30 de decembro de 2015 publicouse no DOG a Orde do 28 de decembro de 2015 
pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar 
os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras 
autónomas, das entidades asociativas de centros especiais de emprego e das entidades 
asociativas de empresas de inserción laboral, e se procede á súa convocatoria para o 
ano 2016. Xunto coa citada orde non se fixeron públicos os anexos, polo que cómpre pro-
ceder agora á súa publicación.

En consecuencia co anteriormente exposto, no exercicio das facultades que me confi-
re o artigo 4 do Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura 
orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, con relación ao artigo 34 da 
Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

ACORDO:

Único.  Facer públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se 
establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos 
de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, 
das entidades asociativas de centros especiais de emprego e das entidades asociativas de 
empresas de inserción laboral, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

Disposición adicional primeira. Prazo de presentación das solicitudes

O prazo de presentación das correspondentes solicitudes, previsto no número 2 do ar-
tigo 7 da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras 
dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades 
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asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de 
centros especiais de emprego e das entidades asociativas de empresas de inserción labo-
ral, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016, entenderase que remata no prazo 
dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2016

Francisco José Conde López 
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria
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ANEXO I-A

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS ÁS ENTIDADES ASOCIATIVAS DE TRABALLADORES AUTÓNOMOS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TR358A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Nº DE INSCRICIÓN NO REXISTRO DE ASOCIACIÓNS PROFESIONAIS DE TRABALLADORES AUTÓNOMOS

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/NIE

EN CALIDADE DE

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

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX 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 REPRESENTANTE CERTIFICA
Que a entidade referenciada conta na data de presentación deste certificado cun número total de persoas asociadas de 

e/ou un número total de entidades asociadas de  

Que o número de persoas asociadas directas é de                    , coa seguinte desagregación a nivel provincial e por sectores económicos:

Localidade/Provincia Sector económico Nº de persoas 
asociadas

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO I-A 
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE CERTIFICA (continuación)
Que o número de persoas asociadas a través de entidades asociadas é de                  , cuxa desagregación a nivel provincial e por sectores 

económicos é a seguinte: 

Entidade asociada Localidade/Provincia Sector económico Nº de asociados

RELACIÓN DOS GASTOS QUE HAI QUE TER EN CONTA PARA O CÁLCULO DA CONTÍA DA SUBVENCIÓN

 Concepto Importe

Gastos de persoal, unicamente salario base e cotizacións sociais.

Arrendamentos de locais.

Servizos profesionais independentes.

Primas de seguros.

Publicidade e propaganda.

Material de oficina, fotocopias e imprenta.

Gastos de subministracións eléctricas, de telefonía, de gas e de auga.

Cotas de subscrición a publicacións e inscrición en actividades e pola pertenza a outras organizacións 
autonómicas ou estatais.
Gastos de organización ou participación en congresos, seminarios, xornadas e outras actividades de natureza 
semellante, incluídos gastos de desprazamento e manutención.
Gastos ocasionados pola elaboración de estudos e publicacións, pola realización de actividades de formación en 
Galicia ou pola implantación de proxectos ou programas de promoción do emprego autónomo en Galicia, 
incluídos, neste suposto, os gastos de desprazamento e manutención.

 TOTAL GASTOS

Só serán subvencionables os gastos realizados no período comprendido entre o 1 de novembro de 2015 e o 31 de outubro de 2016.

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
a) Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
b) Non estar incurso/a 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.

c) Que para a mesma actividade ou proxecto esta entidade:

Non ten solicitado nin percibido para este proxecto ningunha outra axuda dunha Administración ou entidade pública ou privada.

Ten percibido ou solicitado as axudas indicadas na relación que se achega.

AXUDAS CONCEDIDAS:

ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

AXUDAS SOLICITADAS:

ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

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.
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ANEXO I-A 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE 
 (Capítulo III. artigo 19)

Memoria das actividades realizadas pola entidade e dos servizos prestados aos seus asociados no exercicio 2015, que inclúa unha breve 
historia da entidade e a descrición da súa implantación territorial e do seu carácter intersectorial, así como unha memoria das actividades 
previstas para o exercicio 2016.

As últimas contas anuais aprobadas acompañadas da certificación acreditativa do dito aspecto expedida polo representante legal, así como 
o orzamento de ingresos e gastos do exercicio 2016.

Documentación acreditativa de que están ao día das súas obrigas tributarias, estatais e autonómicas, e coa Seguridade Social e de que non 
teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da Comunidade Autónoma, unicamente no suposto de que a 
entidade solicitante denegue expresamente a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia 
Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Axencia Tributaria de Galicia.

Para o suposto de subcontratación con persoas ou entidades vinculadas coa entidade beneficiaria da subvención, achegarase unha petición 
de autorización para que se poida efectuar a subcontratación, así como a memoria co contido sinalado no parágrafo segundo do número 2 
do artigo 17.
Libro de rexistro das persoas asociadas á entidade e das que o son a través de entidades asociadas, debidamente actualizado ao ano 
corrente.
Declaración responsable do representante legal da entidade do número de sedes, acompañada dos títulos de propiedade, contratos de 
arrendamento ou contratos de cesión de uso.

Contratos de traballo das persoas traballadoras que prestan os seus servizos na entidade e documentos de cotización á Seguridade Social 
TC-2 correspondentes ao exercicio 2015.

Convenios ou acordos de colaboración e representación asinados con entidades inscritas ou que solicitasen a inscrición no rexistro de 
asociacións profesionais de traballadores autónomos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Copia do DNI ou NIE da persoa representante no caso de non autorizar na solicitude á Consellería de Economía, Emprego e Industria para a 
consulta dos seus datos no Sistema de verificación de datos de identidade.

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Escritura de poder suficiente para actuar en nome da entidade ante a 
Administración pública, agás que a capacidade de representación se prevexa 
nos estatutos.
Acta de constitución e estatutos da entidade.

NIF da entidade solicitante (só no caso de que non se autorizase a súa 
consulta).

Autorizo a Consellería de Economía, Emprego e Industria, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e co artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se 
regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para 
consultar a documentación indicada anteriormente. 
Así mesmo, declaro que a devandita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do 
procedemento a que corresponde.

Autorizo a Consellería de Economía, Emprego e Industria 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 coa Orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Economía, Emprego e Industria para consultar os datos do NIF da entidade solicitante que constan en poder da 
Axencia Estatal da Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos 
cidadáns aos servizos públicos.

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 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería Economía, Emprego e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo 
electrónico a lopd.industria@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de 
funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de centros especiais de 
emprego e das entidades asociativas de empresas de inserción laboral, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. 
Orde do 14 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral de Emprego Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO II-A

DECLARACIÓN EXPRESA DOUTRAS AXUDAS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
Que para a mesma actividade ou proxecto esta entidade:

Non solicitou nin percibiu para este proxecto ningunha outra axuda dunha Administración ou entidade pública ou privada.

Percibiu ou solicitou as axudas indicadas na relación que se achega.

AXUDAS CONCEDIDAS:

ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

AXUDAS SOLICITADAS:

ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

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.

Secretaría Xeral de Emprego
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ANEXO I-B

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS ÁS ENTIDADES ASOCIATIVAS DE CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TR358B
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

REXISTRO EN QUE SE ATOPA INSCRITA A ENTIDADE

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/NIE

EN CALIDADE DE

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

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX 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

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

A PERSOA REPRESENTANTE CERTIFICA
Que a entidade referenciada conta na data de presentación deste certificado cun número total de centros especiais de emprego asociados 

de                          , cuxa desagregación a nivel provincial é a seguinte:

Centro especial de emprego Centro de traballo/enderezo Provincia
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ANEXO I-B 
(continuación)

RELACIÓN DOS GASTOS QUE HAI QUE TER EN CONTA PARA O CÁLCULO DA CONTÍA DA SUBVENCIÓN

 Concepto Importe

Gastos de persoal, unicamente salario base e cotizacións sociais.

Arrendamentos de locais.

Servizos profesionais independentes.

Primas de seguros.

Publicidade e propaganda.

Material de oficina, fotocopias e imprenta.

Gastos de subministracións eléctricas, de telefonía, de gas e de auga.

Cotas de subscrición a publicacións e inscrición en actividades e pola pertenza a outras organizacións 
Autonómicas ou estatais.
Gastos de organización ou participación en congresos, seminarios, xornadas e outras actividades de natureza 
semellante, incluídos gastos de desprazamento e manutención.
Gastos ocasionados pola elaboración de estudos e publicacións, pola realización de actividades de formación en 
Galicia ou pola implantación de proxectos ou programas de promoción do emprego autónomo en Galicia, 
incluídos, neste suposto, os gastos de desprazamento e manutención.

 TOTAL GASTOS

Só serán subvencionables os gastos realizados no período comprendido entre o 1 de novembro de 2015 e o 31 de outubro de 2016.

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
a) Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
b) Non estar incurso/a 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.

c) Que para a mesma actividade ou proxecto esta entidade:

Non ten solicitado nin percibido para este proxecto ningunha outra axuda dunha Administración ou entidade pública ou privada.

Ten percibido ou solicitado as axudas indicadas na relación que se achega.

AXUDAS CONCEDIDAS:

ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

AXUDAS SOLICITADAS:

ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

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.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN 
(Capítulo IV. Artigo 27)

Memoria das actividades realizadas pola entidade no exercicio 2015, que inclúa una breve historia da entidade e a descrición da súa 
implantación territorial, así como unha memoria das actividades previstas para o exercicio 2016.
Declaración responsable do representante legal da entidade solicitante das sedes propias, acompañadas dos títulos de propiedade, 
contratos de arrendamento ou contratos de cesión de uso.
As últimas contas anuais aprobadas acompañadas da certificación acreditativa do dito aspecto expedida polo representante legal, así como 
o orzamento de ingresos e gastos do exercicio 2016.
Documentación acreditativa de que están ao día das súas obrigas tributarias, estatais e autonómicas, e coa Seguridade Social e de que non 
teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da Comunidade Autónoma, unicamente no suposto de que a 
entidade solicitante denegue expresamente a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia 
Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Axencia Tributaria de Galicia.
Para o suposto de subcontratación con persoas ou entidades vinculadas coa entidade beneficiaria da subvención, achegarase unha petición 
de autorización para que se poida efectuar a subcontratación, así como a memoria co contido sinalado no parágrafo segundo do número 2 
do artigo 25.
Libro de rexistro dos centros especiais de emprego asociados á entidade, debidamente actualizado ao ano corrente.
Declaración responsable do representante legal da entidade dos centros de traballo con que contan os centros especiais de emprego 
asociados, con indicación do seu enderezo.
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ANEXO I-B 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN (continuación) 
(Capítulo IV. Artigo 27)

Contratos de traballo das persoas traballadoras que prestan os seus servizos na entidade e documentos de cotización á Seguridade Social 
TC-2 correspondentes ao exercicio 2015, así como os documentos acreditativos da condición de persoa con discapacidade.
Copia do DNI ou NIE da persoa representante no caso de non autorizar a consulta dos seus datos no Sistema de verificación de datos de 
identidade.

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Escritura de poder suficiente para actuar en nome da entidade ante a 
Administración pública, excepto que a capacidade de representación se 
recolla nos estatutos.
Acta de constitución e estatutos da entidade.
NIF da entidade solicitante (só no caso de que non se autorizase a súa 
consulta).

Autorizo a Consellería de Economía, Emprego e Industria, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e co artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se 
regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para 
consultar a documentación indicada anteriormente. 
Así mesmo, declaro que a devandita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do 
procedemento a que corresponde.

Autorizo a Consellería de Economía, Emprego e Industria 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 coa Orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Economía, Emprego e Industria para consultar os datos do NIF da entidade solicitante que constan en poder da 
Axencia Estatal da Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos 
cidadáns aos servizos públicos.

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 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería Economía, Emprego e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo 
electrónico a lopd.industria@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de 
funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de centros especiais de 
emprego e das entidades asociativas de empresas de inserción laboral, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. 
Orde do 14 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral de Emprego Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO II-B

DECLARACIÓN EXPRESA DOUTRAS AXUDAS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
Que para a mesma actividade ou proxecto esta entidade:

Non solicitou nin percibiu para este proxecto ningunha outra axuda dunha Administración ou entidade pública ou privada.

Percibiu ou solicitou as axudas indicadas na relación que se achega.

AXUDAS CONCEDIDAS:

ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

AXUDAS SOLICITADAS:

ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

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.

Secretaría Xeral de Emprego

C
V

E
-D

O
G

: q
ux

2g
yt

1-
8l

z0
-5

jm
5-

v2
z9

-a
cs

bu
fe

sl
7w

4



DOG Núm. 17 Mércores, 27 de xaneiro de 2016 Páx. 2929

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

ANEXO I-C

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS ÁS ENTIDADES ASOCIATIVAS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TR358C
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

REXISTRO EN QUE SE ATOPA INSCRITA A ENTIDADE

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/NIE

EN CALIDADE DE

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

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX 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 REPRESENTANTE CERTIFICA
Que a entidade referenciada conta na data de presentación deste certificado cun número total de empresas de inserción laboral asociadas 

de                           , cuxa desagregación a nivel provincial é a seguinte:

Empresa de inserción laboral Centro de traballo/enderezo Provincia

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO I-C 
(continuación)

RELACIÓN DOS GASTOS QUE HAI QUE TER EN CONTA PARA O CÁLCULO DA CONTÍA DA SUBVENCIÓN

 Concepto Importe

Gastos de persoal, unicamente salario base e cotizacións sociais.

Arrendamentos de locais.

Servizos profesionais independentes.

Primas de seguros.

Publicidade e propaganda.

Material de oficina, fotocopias e imprenta.

Gastos de subministracións eléctricas, de telefonía, de gas e de auga.

Cotas de subscrición a publicacións e inscrición en actividades e pola pertenza a outras organizacións 
Autonómicas ou estatais.
Gastos de organización ou participación en congresos, seminarios, xornadas e outras actividades de natureza 
semellante, incluídos gastos de desprazamento e manutención.
Gastos ocasionados pola elaboración de estudos e publicacións, pola realización de actividades de formación en 
Galicia ou pola implantación de proxectos ou programas de promoción do emprego autónomo en Galicia, 
incluídos, neste suposto, os gastos de desprazamento e manutención.

 TOTAL GASTOS

Só serán subvencionables os gastos realizados no período comprendido entre o 1 de novembro de 2015 e o 31 de outubro de 2016.

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
a) Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
b) Non estar incurso/a 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.

c) Que para a mesma actividade ou proxecto esta entidade:

Non ten solicitado nin percibido para este proxecto ningunha outra axuda dunha Administración ou entidade pública ou privada.

Ten percibido ou solicitado as axudas indicadas na relación que se achega.

AXUDAS CONCEDIDAS:

ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

AXUDAS SOLICITADAS:

ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

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.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN 
(Capítulo V. Artigo 35)

Memoria das actividades realizadas pola entidade no exercicio 2015, que inclúa unha breve historia da entidade e a descrición da súa 
implantación territorial, así como unha memoria das actividades previstas para o exercicio 2016.
Declaración responsable do representante legal da entidade solicitante das sedes propias, acompañadas dos títulos de propiedade, 
contratos de arrendamento ou contratos de cesión de uso.
As últimas contas anuais aprobadas acompañadas da certificación acreditativa do dito aspecto expedida polo representante legal, así como 
o orzamento de ingresos e gastos do exercicio 2016.
Documentación acreditativa de que están ao día das súas obrigas tributarias, estatais e autonómicas, e coa Seguridade Social e de que non 
teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da Comunidade Autónoma, unicamente no suposto de que a 
entidade solicitante denegue expresamente a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia 
Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Axencia Tributaria de Galicia.
Para o suposto de subcontratación con persoas ou entidades vinculadas coa entidade beneficiaria da subvención, achegarase unha petición 
de autorización para que se poida efectuar a subcontratación, así como a memoria co contido sinalado no parágrafo segundo do número 2 
do artigo 33.
Libro de rexistro das empresas de inserción laboral asociadas á entidade.
Declaración responsable do representante legal da entidade dos centros de traballo con que contan as empresas de inserción laboral 
asociadas, con indicación do seu enderezo.
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ANEXO I-C 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN (continuación) 
(Capítulo V. Artigo 35)

Contratos de traballo das persoas traballadoras que prestan os seus servizos na entidade e documentos de cotización á Seguridade Social 
TC-2 correspondentes ao exercicio 2015, así como os documentos acreditativos da condición de persoa en situación ou en risco de exclusión 
social.
Copia do DNI ou NIE da persoa representante no caso de non autorizar a consulta dos seus datos de identidade no Sistema de verificación de 
datos de identidade.

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Escritura de poder suficiente para actuar en nome da entidade ante a 
Administración pública, agás que a capacidade de representación se prevexa 
nos estatutos.
Acta de constitución e estatutos da entidade.
NIF da entidade solicitante (só no caso de que non se autorizase a súa 
consulta).

Autorizo a Consellería de Economía, Emprego e Industria, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e co artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se 
regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para 
consultar a documentación indicada anteriormente. 
Así mesmo, declaro que a devandita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do 
procedemento a que corresponde.

Autorizo a Consellería de Economía, Emprego e Industria 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 coa Orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Economía, Emprego e Industria para consultar os datos do NIF da entidade solicitante que constan en poder da 
Axencia Estatal da Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos 
cidadáns aos servizos públicos.

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 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería Economía, Emprego e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo 
electrónico a lopd.industria@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de 
funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de centros especiais de 
emprego e das entidades asociativas de empresas de inserción laboral, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. 
Orde do 14 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral de Emprego Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO II-C

DECLARACIÓN EXPRESA DOUTRAS AXUDAS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
Que para a mesma actividade ou proxecto esta entidade:

Non solicitou nin percibiu para este proxecto ningunha outra axuda dunha Administración ou entidade pública ou privada.

Percibiu ou solicitou as axudas indicadas na relación que se achega.

AXUDAS CONCEDIDAS:

ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

AXUDAS SOLICITADAS:

ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

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.

Secretaría Xeral de Emprego
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