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ANEXO II
INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DO ALUMNADO DO
OBRADOIRO DE EMPREGO “FORESTA LALÍN”

XUSTIFICACIÓN

SOLICITANTE
RAZON SOCIAL

NIF

ENDEREZO
COD POSTAL

PROVINCIA

TELEFONO

FAX

CONCELLO
CORREO ELECTRÓNICO

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

APELIDOS

NIF

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

IMPORTE

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña
doutras administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir
da data desta declaración.
2. Que en relación coas axudas de minimis
Non ter solicitado ou concedida ningunha outra axuda de minimis.
Ter concedido ou solicitado outras axudas de minimis, que son as que a seguir se
relacionan:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE
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ORGANISMO

https://sede.depo.gal

Ter concedido ou solicitado outras axudas para a mesma finalidade:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Non ter solicitado ou concedida ningunha outra axuda para a mesma finalidade.
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Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas en réxime de minimis
solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou
internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que o incremento do emprego neto da empresa respecto ao mes anterior ao mes de
realización da contratación foi de:
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:
Copias dos contratos de traballo obxecto da subvención
Alta e baixa na Seguridade social
Certificados de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte a
Seguridade Social e coa Admon. Pública da comunidade Autónoma
PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD 2016/679 e LOPDGDD 3/2018)
RESPONSABLE: CONCELLO DE LALÍN;
FINALIDADE E LEXITIMACIÓN: Prestación do o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada do mesmo, en
cumprimento dos requisitos legais pertinentes;
DESTINATARIOS: Non se cederán datos a terceiros, salvo os necesarios a empregados e ós encargados do
tratamento a prestación dos servizos e/ou por obrigacións legais;
CONSERVACIÓN: Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non solicite a súa supresión ou
cancelación e sempre que resulten adecuados, pertinentes e limitados ao necesario para os fins para os que sexan
tratados;

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE LALÍN
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Lugar e data

https://sede.depo.gal

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

DEREITOS E INFORMACIÓN ADICIONAL: Acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como outros dereitos
como limitar os seus datos, opoñerse e solicitar a portabilidade. Cando proceda, tamén poderá revocar o seu
consentimento en calquera momento. Para tramitar os seus dereitos e solicitar información adicional deberá acudir a
Praza de Galicia, 1, 36500, Lalín ou acceder a www.lalin.sedelectronica.gal

