
SOLICITUDE: Incentivos á contratación.
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 

NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL: NIF/NIE:

ENDEREZO: CONCELLO:

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

 Autorízolle ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado desta 
solicitude así como doutro tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese. 

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante) 
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL: NIF/NIE:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN: 

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
ENDEREZO: CONCELLO:

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA: 

EXPÓN

Lugo, ______ de_______________de____ 
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento 
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar 
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos 
na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

Que vista a CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL 
POR CONTA ALLEA DO ALUMNADO TRABALLADOR PARTICIPANTE NO OBRADOIRO DUAL DE 
EMPREGO INTERACTICVATE, e considerando reunir os requisitos esixidos, segundo amosan os documentos que se 
achegan, e coa expresa aceptación de todos os termos da convocatoria, declara coñecer todas as obrigas como 
beneficiaria/o.

SOLICITA

A concesión dunha subvención para a contratación temporal por conta allea de ........ traballadores/as participantes no 
obradoiro de emprego InteracTICVate co seguinte perfil profesional:

.- Produción fotográfica (IMST0109) ........ traballadores/as.

.- Dinamización, programación e desenvolvemento de accións ....... traballadores/as.
   culturais.



   ANEXO I (CONTINUACIÓN) 

  

 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA 
(orixinal ou copia compulsada), segundo o punto 5.2 das bases da convocatoria. 

  Copia do DNI, NIE ou NIF da empresa, e poder suficiente para actuar en nome da entidade. 
 Declaración do persoal de todos os centros de traballo da empresa en Galicia no mes anterior ao mes de 

publicación da presente convocatoria. 
 Declaración responsable de que posúe a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as 

condicións da axuda. 
  Declaración responsable á que fai referencia o artigo 2.5 das presentes bases. 

CERTIFICADOS DE ESTAR AO CORRENTE DOS PAGAMENTOS COAS ADMINISTRACIÓNS 
PÚBLICAS  
ACHEGA CERTIFICADO VIXENTE  

SEGURIDADE SOCIAL  
FACENDA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 
AEAT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 




