
ANEXO IV

PROCEDEMENTO

PROGRAMA  DE CREACIÓN OU AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL DE CENTROS 
ESPECIAIS DE EMPREGO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TR341E
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

FORMA XURÍDICA Nº REXISTRO COMO CEE Nº INSCRICIÓN NA S.S. CNAE

ACTIVIDADE ECONÓMICA (descrición) CONVENIO COLECTIVO (denominación e data de publicación)

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. 
Só 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:

Notifíquese a: Persoa solicitante Persoa representante

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

PAGAMENTO ANTICIPADO DE GASTO

Solicito o pagamento anticipado do 80 % da subvención segundo establece o artigo 45 da orde de convocatoria

CADRO DE PERSOAL DO CEE
Nº PERSOAS TRABALLADORAS CON  
DISCAPACIDADE

PERSOAS DE SERVIZOS DE AXUSTE PERSOAL  
E SOCIAL

OUTRAS PERSOAS 
TRABALLADORAS OU ESPECÍFICOS

Nº DE POSTOS DE TRABALLO  POLOS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN

CENTRO DE TRABALLO

TIPO DE AXUDA (debe cubrir e presentar unha solicitude por cada tipo de axuda que solicite)

Axuda para asistencia técnica Subvención para activo fixo

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO IV 
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
a) Que, para a mesma actividade ou proxecto, esta entidade:

Non solicitou nin lle concedeu ningunha outra axuda unha Administración ou entidade pública ou privada.

Si solicitou e/ou concedéronselle as axudas indicadas na relación seguinte:

AXUDAS DISPOSICIÓN

Solicitada Concedida ANO ORGANISMO IMPORTE € TIPO DE AXUDA 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.

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 18 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 2 da orde de convocatoria. 
d) Non foi excluída 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 a difundir as accións desenvolvidas no proxecto de creación e ampliación do CEE e a 
publicar as memorias, estudos e outros traballos derivados das accións desenvolvidas nos proxectos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

1. Documentación complementaria (artigo 42)
Memoria explicativa do obxecto da axuda e xustificación da súa necesidade

Memoria que recolla a titularidade do centro

Certificación da relación do cadro de persoal do CEE (segundo modelo do anexo V)

Contratos de traballo dos novos postos creados

Informe de datos para a cotización (IDC) da Tesouraría Xeral da Seguridade Social dos novos traballadores contratados

Facturas e, no caso de estaren efectivamente pagadas, o seu correspondente xustificante bancario de pagamento ou, na súa falta, facturas 
pro forma e orzamentos expedidos polos provedores ou acredores do gasto que se vai realizar
As tres ofertas mencionadas no artigo 39.6 e a xustificación da súa elección, de ser o caso

Memoria e tres orzamentos a que se refire o artigo 39.7, de ser o caso

Consentimento para a comprobación de datos das persoas polas que se solicita a subvención (anexo XVI)

Declaración responsable da ideonidade do posto (anexo XVII)

PRESENTADO 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

Certificados de discapacidade das persoas traballadoras polas cales se solicita subvención, 
cando o certificado fose expedido por unha Administración distinta á da Comunidade 
Autónoma de Galicia (artigo 5.1)

No caso de que se dean as condicións indicadas no artigo 40.4.b):

Anexo XII de declaración de composición da unidade familiar

Anexo XIII asinado polas persoas que compoñen a unidade familiar que se opoñan á consulta automática de datos

Libro de familia

Certificado de convivencia da unidade familiar

2. Documentación específica (artigo 42)
a) Axuda para asistencia técnica

Memoria explicativa do contido da modalidade de asistencia solicitada, xustificación da súa necesidade e orzamento detallado do seu custo

Memoria da entidade e/ou currículo da persoa que vai prestar o servizo

Cando se trate de estudos ou de asesoramento, un índice do seu contido

b) Subvencións en función do investimento en activo fixo
Memoria ampliada do proxecto de creación ou ampliación do cadro de persoal e do investimento relacionado cos postos de traballo creados 
e antecedentes
Plan de investimentos en activos fixos e calendario de execución

Estudo económico-financeiro de viabilidade do proxecto

Balance e conta de perdas e ganancias dos dous últimos exercicios e provisionais para o exercicio corrente e os dous próximos

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO IV 
(continuación)

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 unha copia dos devanditos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI ou NIE da persoa solicitante 

DNI ou NIE da persoa representante 

NIF do CEE solicitante 

Certificación de estar ao día das súas obrigas coa Seguridade Social

Certificación de estar ao día coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Certificación de estar ao día das súas obrigas coa Axencia Estatal de Administración Tributaria

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.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 20 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de 
promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2017-2018.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral de Emprego Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
FORMA XURÍDICA
Nº REXISTRO COMO CEE
Nº INSCRICIÓN NA S.S.
CNAE
ACTIVIDADE ECONÓMICA (descrición)
CONVENIO COLECTIVO (denominación e data de publicación)
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só 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:
Notifíquese a: 
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
PAGAMENTO ANTICIPADO DE GASTO
CADRO DE PERSOAL DO CEE
Nº PERSOAS TRABALLADORAS CON 
DISCAPACIDADE
PERSOAS DE SERVIZOS DE AXUSTE PERSOAL 
E SOCIAL
OUTRAS PERSOAS
TRABALLADORAS
OU ESPECÍFICOS
Nº DE POSTOS DE TRABALLO  POLOS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN
CENTRO DE TRABALLO
TIPO DE AXUDA (debe cubrir e presentar unha solicitude por cada tipo de axuda que solicite)
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ANEXO IV
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
a) Que, para a mesma actividade ou proxecto, esta entidade:
AXUDAS
DISPOSICIÓN
Solicitada
Concedida
ANO
ORGANISMO
IMPORTE €
TIPO DE AXUDA
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.
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 18 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 2 da orde de convocatoria.
d) Non foi excluída 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 a difundir as accións desenvolvidas no proxecto de creación e ampliación do CEE e a publicar as memorias, estudos e outros traballos derivados das accións desenvolvidas nos proxectos.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
1. Documentación complementaria (artigo 42)
PRESENTADO
CÓD. PROC.  
ANO
No caso de que se dean as condicións indicadas no artigo 40.4.b):
2. Documentación específica (artigo 42)
a) Axuda para asistencia técnica
b) Subvencións en función do investimento en activo fixo
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ANEXO IV
(continuación)
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 unha copia dos devanditos documentos.
OPÓÑOME Á CONSULTA
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.gal
LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 20 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2017-2018.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral de Emprego
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https://sede.xunta.gal
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