ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TR320A

PROPOSTA DE
CANDIDATURA

PREMIOS RSE GALICIA
DATOS DA PERSOA OU ENTIDADE QUE PROPÓN A CANDIDATURA
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
TIPO DE VÍA

NIF
NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA

CP

PORTA

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

ANDAR

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide coa anterior)
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA ENTIDADE PROPOSTA COMO CANDIDATA (só no caso de que non coincida coa que propón)
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

PERSOA DE CONTACTO DA ENTIDADE PROPOSTA COMO CANDIDATA (só no caso de que non coincida coa que propón)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGÚNDO APELIDO

NIF

CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA PROPOSTA

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

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

ANEXO I
(continuación)

MODALIDADE DO PREMIO A QUE SE OPTA
Premio de recoñecemento no ámbito social
Premio de recoñecemento no ámbito ambiental
Premio de recoñecemento no ámbito económico
Premio de recoñecemento no ámbito da conciliación laboral, familiar e persoal
Nº DE PERSOAS TRABALLADORAS POR CONTA ALLEA DA EMPRESA PROPOSTA COMO CANDIDATA

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Non ter sido sancionada, con carácter grave ou moi grave, nos ámbitos social, ambiental, económico ou da conciliación laboral, familiar e
persoal e promoción da igualdade de xénero, nos tres últimos anos anteriores a esta convocatoria.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia do DNI ou do NIE da persoa física que fai a proposta, no caso de non autorizar a consulta dos datos de identidade no Sistema de
verificación de datos de identidade.
Resumo dos criterios de valoración dos distintos proxectos, medidas ou iniciativas levadas a cabo (anexo II).
Resumo dos proxectos, medidas ou iniciativas desenvolvidas pola empresa en materia de RSE, segundo a/as modalidade/s ou
recoñecemento/s polos cales presenta a súa candidatura (anexo III).
Documentación acreditativa do domicilio social da empresa candidata ou de que posúe centros de traballo na Comunidade Autónoma de
Galicia.
Documentación acreditativa do número de persoas traballadoras con que conta a empresa, referido ao período do último mes anterior á
data de publicación desta orde de convocatoria.
Memoria explicativa, cun máximo de 10 folios a dúas caras, asinada pola persoa que propón a candidatura ou por quen representa a
candidata.
Respecto das certificacións (ISO, Pacto mundial, GRI, EFR...) ou calquera outro mérito alegado deberase xuntar a súa xustificación. Para
aquelas empresas que estean en proceso de consecución no momento de se presentaren ao premio, deberase achegar documentación
fidedigna que garanta a súa obtención.
Outra documentación (indicar cal presenta):

Autorizo a Secretaría Xeral de Emprego para consultar os datos de identidade da persoa física que fai a proposta 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 co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun
correo electrónico a lopd.industria xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 10 de xuño de 2016 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan os premios de responsabilidade social empresarial de
Galicia (Premios RSE Galicia) para o ano 2016.

SINATURA DA PERSOA QUE PROPÓN OU O SEU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Emprego

de

de

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

