ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IN848C

SOLICITUDE

EMPREGO XUVENIL INNOVADOR
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

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

NOME/RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

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 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 continuación:
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓBIL

DATOS DA PERSOA DE CONTACTO
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TELÉFONO

FAX

SEGUNDO APELIDO

TELÉFONO MÓBIL

NIF/PASAPORTE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
SOLICITUDE DE PERSOAL PARA REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE I+D+i
TRABAL
LADOR/
A
(prioridade/
es)

TIPO CONTRATO

RETRIBUCIÓN SALARIAL
ANUAL BRUTA

EXPERIENCIA

TITULACIÓN

PERFIL
(sexo)

PERFIL
(discapacidade
>33 %)

PLAN
FORMACIÓN
(nº horas)

COLABORACI
INICIATIVA IEBT/
MICRO EMPRESARI SELLO
ÓN
ORGANISMO DE
ORGANISMO EMPRE
AL
PEME
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACI
EMPRENDE INNOV
SA
ÓN
DORA
ADORA

1
2
3
4
5

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I

(continuación)

TIPO E CATEGORÍA DA EMPRESA: (só necesario para o caso de empresas)
Ano de constitución:
Os DATOS PARA DETERMINAR A CATEGORÍA DA EMPRESA, calculados segundo o artigo 2 do anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014, sobre a
definición de microempresas, pequenas e medianas empresas son os seguintes:
PERÍODO REFERENCIA

EFECTIVOS (UTA)

HOMES

MULLERES

Nº EFECTIVOS CON
CONTRATO
INDEFINIDO

VOLUME DE NEGOCIO

BALANCE XERAL

PERÍODO REFERENCIA
Último exercicio*
Exercicio anterior**

CATEGORÍA DA EMPRESA

TIPO EMPRESA SEGUNDO VINCULACIÓN

GRUPO EMPRESARIAL (no seu caso)

*Estes datos deberán corresponder ao último exercicio contable pechado e calcularanse con carácter anual. En empresas de nova creación que
non pechasen aínda as súas contas utilizaranse datos baseados en estimacións fiables realizadas durante o exercicio financeiro.
**Datos do exercicio contable inmediatamente anterior ao último pechado.

COHERENCIA DAS ACTIVIDADES COA RIS3 DE GALICIA (ver o anexo III)
Marcar a prioridade que procedan: (só unha prioridade)
RETO 1. Xestión innovadora de recursos naturais e culturais
1. Valorización dos recursos do mar
2. Modernización da acuicultura
3. Modernización dos sectores agrogandeiro, pesqueiro e forestal
4. Mellora da obtención de enerxía a partir dos recursos naturais
5. Modernización do sector turístico e das industrias culturais a través das TIC
RETO 2. O modelo industrial da Galicia do futuro
1. Diversificación dos sectores industriais tractores
2. Mellora da competitividade industrial
3. Impulso da economía do coñecemento
RETO 3. Novo modelo de vida saudable baseado no envellecemento activo
1. Envellecemento activo
2. Alimentación saudable e segura

Este formulario só poderá presentarse nas
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ANEXO I

(continuación)

ALIÑAMENTO COA RIS3 GALICIA
• Describa o encaixe coa RIS3 de Galicia que se pretenden cubrir coas actividades I+D+i dos traballadores contratados (máximo 250 caracteres).

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

IMPORTE (€)

Así mesmo, para o caso de axudas concedidas, achega copia da resolución da axuda que se declara.
Só necesario para o caso de empresas:
2. Que en relación coas axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.
Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprometese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións públicas ou de
outros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
4. Que a entidade que represento non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións.
5. Que a entidade que represento non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos puntos 2 e 3 do artigo 10
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
6. Que a entidade que represento está 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.
7. Que a entidade que represento non pode ser considerada unha empresa en crise conforme o disposto no artigo 1.7 do Regulamento (CE) 800/2008 do 6
de agosto da Comisión.
8. Que a entidade que represento non está suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión que tivese declarado
unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.
9. Que, no caso de organismos de investigación, se destinará a axuda recibida a usos relacionados con actividades non económicas e relativas ás
actuacións de I+D+i conforme o establecido no punto 2.1.1 do Marco comunitario sobre axudas estatais de investigación e desenvolvemento e
innovación (2014/C 198/01).

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Anexo II. Memoria da/s actividade/s de I+D+i a realizar (por persoa contratada).
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Copia da resolución de concesión de axudas para a mesma finalidade, se é o caso.
Acreditación da condición de iniciativa de emprego de base tecnolóxica (IEBT), se é
o caso.
Acreditación da condición de peme innovadora, se é o caso.
Este formulario só poderá presentarse nas
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(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 recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

NIF da entidade solicitante.
DNI/NIE da persoa representante que asine a solicitude.
Poder do representante que presenta a solicitude inscrito no rexistro competente.
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.
Certificado de estar ao día no pagamento coa Tesourería Xeral da Seguridade Social.
Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
(Atriga).

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 ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
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
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
protección de datos e máis
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.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de
investigación en Galicia (Programa Principia), e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN848C).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega de Innovación

de

de
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