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CONVOCATORIA DO PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL “(con)trato feito!” DO EXCMO. 
CONCELLO DE LUGO - 2016 

SOLICITUDE DE AXUDA (ANEXO I) 
LIÑAS A) e B): Fomento da creación de emprego a través da contratación de persoas 

desempregadas no municipio durante un período de 12 meses 
 

APELIDOS E NOME:  
ENDEREZO, CP:  
DNI:  Teléfono de contacto:  
Enderezo electrónico para as notificacións:  
 
En representación e calidade de: 
NOME DA EMPRESA OU ENTIDADE: 
NIF/ CIF: 
ENDEREZO, CP:  
LOCALIDADE: 

 
 
 Acepto expresamente que todas as comunicacións, requirimentos e notificacións que realice o Excmo. 

Concello de Lugo relativas ás axudas do Plan de emprego municipal “(con)trato feito!”, se realicen, de 
ser o caso, de xeito adicional á publicación das anteriores na páxina web e no Taboleiro de Anuncios do 
Concello,  mediante o seu envío á dirección de correo electrónico  indicada nesta solicitude 
          

EXPÓN 
 

Que, vista a CONVOCATORIA DO PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL “(con)trato feito!” DO 
EXCMO. CONCELLO DE LUGO, publicada no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, 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 (artigo 14 da Lei 
38/2003 xeral de subvencións). 

SOLICITA 
 

A concesión dunha subvención para:  
 

 OS CUSTOS SALARIAIS E DE COTIZACIÓN EMPRESARIAL Á SEGURIDADE SOCIAL 
DERIVADOS DA CONTRATACIÓN DUNHA PERSOA TRABALLADORA DESEMPREGADA POR 
UN PERÍODO MÍNIMO DE 12 MESES  
(exclúense os conceptos non subvencionables recollidos na base 4ª) 
 
INDICAR A LIÑA SOLICITADA DE ACORDO COA NATUREZA DA ENTIDADE:  
 

LIÑA A – EMPRESAS: estimarase como importe subvencionable o 70% dos custos salariais e de cotización empresarial á 
Seguridade Social, xerados mensualmente nos 12 meses da contratación e, en todo caso, nunha contía non superior á establecida 
no convenio colectivo sectorial aplicable á entidade, de acordo coa categoría profesional da persoa traballadora. De non existir 
convenio aplicable, estarase ao disposto no Estatuto dos traballadores e ao salario mínimo interprofesional vixente. 
 

LIÑA B – ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO: estimarase como importe subvencionable o 100% dos custos salariais 
e de cotización empresarial á Seguridade Social, xerados mensualmente nos 12 meses da contratación, e, en todo caso, nunha 
contía non superior á establecida no convenio colectivo sectorial aplicable á entidade, de acordo coa categoría profesional da 
persoa traballadora. De non existir convenio aplicable, estarase ao disposto no Estatuto dos traballadores e ao salario mínimo 
interprofesional vixente. 

       Lugo,________      , de __________de 201__ 
 

Asdo.: 
 

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO 
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DECLARA EXPRESAMENTE 
 

- Que    SI      NON   lle autoriza ao Concello de Lugo a consultar a súa situación de estar ao corrente de 
pagamentos coas diferentes administracións públicas: Axencia Estatal de Administración Tributaria, Seguridade 
Social e Facenda da Administración autonómica (de ser o caso, a autorización outórgase exclusivamente para os 
efectos do recoñecemento, seguimento e control da subvención ou axuda mencionada anteriormente, e pode ser 
revogada en  calquera momento mediante escrito dirixido ao Concello de Lugo). 

 
- Que coñece o contido das BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA DE AXUDAS DO PLAN DE 
EMPREGO MUNICIPAL “(con)trato feito!” DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, e que cumpre todos os 
requisitos esixidos nas bases de convocatoria,  así como as condicións para poder ser considerada “microempresa” 
segundo a definición recollida na Recomendación da Comisión 2003/361/CE, do 6 de maio de 2003, DOL 124, 20-
05-2003, para cuxa comprobación (segundo o artigo 6 do anexo da Recomendación), se sinalan os datos seguintes: 
 
Período de referencia (*): 

Traballadores/as Volume de negocios Balance xeral 
   

(*) Todos os datos deberán corresponder ao último exercicio contable cerrado, e calcularanse con carácter anual. En empresas de 
nova creación que non pecharon aínda as súas contas utilizaranse datos baseados en estimacións fiables realizadas durante o 
exercicio financeiro. 
Importante: se hai un cambio de datos con respecto ao exercicio contable anterior que podería implicar o cambio de categoría da 
empresa solicitante (microempresa, pequena, mediana ou grande empresa), cúbrase e engádase unha declaración relativa ao 
exercicio anterior. 
- Que a entidade que solicita esta axuda dispón de capacidade e solvencia técnica  
- A entidade non realiza actividades económicas en sectores excluídos pola normativa “de minimis” e non incorre 
nos supostos de incapacidade para recibir subvencións das administracións públicas (art. 13 da Lei 38/2003). 
 
- Que para o mesmo fin, Si     NON    obtivo, solicitou e/ou vai solicitar as seguintes axudas xestionadas 
polas administracións ou entes públicos, nacionais ou internacionais: 
 
Entidade que 
convoca e título das 
axudas 

Boletín de 
publicación das 
bases 

Importe solicitado Importe concedido Data de 
solicitude/concesión 

     
     
     
  
- Que para outras actuacións, nos tres últimos anos Si     NON    obtivo e/ou solicitou as seguintes axudas 
suxeitas á normativa “de minimis” xestionadas polas administracións ou entes públicos, nacionais ou 
internacionais que se mencionan a continuación:  
  
Entidade que 
convoca e título 
das axudas 

Boletín de 
publicación das 
bases 

Importe solicitado Importe concedido Data de 
solicitude/concesión 

     
     
     
 
- Que todos os datos reflectidos nesta solicitude son certos e que se compromete a comunicarlle por escrito ao 
Concello de Lugo calquera modificación deles no menor prazo posible. 
 
- Que no caso de sociedades civís e comunidades de bens deberán facerse constar expresamente na solicitude os 
compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como a porcentaxe de subvención que se 
vai aplicar para cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiario. En calquera caso, deberán 
nomear unha persoa representante ou apoderada única da agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigas 
que, como beneficiaria, lle correspondan á agrupación. 

       Lugo,_______ ,de________ de 201__ 
 

     Asdo.: 
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DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA 

(Orixinal e copia para a súa compulsa), segundo o punto 7 das bases da convocatoria 
 DNI 
 Tarxeta de identificación fiscal da entidade. 
 No caso de sociedades, escritura de constitución inscrita no rexistro correspondente e DNI do/da representante 

e poder de representación. 
 No caso das asociacións, fundacións, federacións e demais entidades sen ánimo de lucro, escritura de 

constitución e estatutos debidamente inscritos no rexistro correspondente, deberá quedar acreditada, de ser o caso, 
a súa condición de entidade sen ánimo de lucro. Documento acreditativo de que a persoa que asina a solicitude 
representa a entidade solicitante. 

 Documentación acreditativa da alta no IAE ou alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas 

 Documentación acreditativa da alta na Seguridade Social. 
No caso de optar por non autorizarlle ao Concello de Lugo a consultar a súa situación de estar ao corrente de 
pagamentos coas diferentes administracións públicas: Axencia Estatal de Administración Tributaria, Seguridade 
Social e Facenda da Administración autonómica, 
ACHEGA CERTIFICADO VIXENTE:  

SEGURIDADE SOCIAL  
FACENDA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 
AEAT 

 
 
Duración do contrato (número de meses):____________ (cubrir) 
Modalidade contractual para realizar (TIPO DE CONTRATO): ____________________(cubrir) 
Tipo de xornada laboral: 

                                           Tempo completo  
                                           Media xornada 

Cuantificación económica do importe da contratación polo período subvencionado (salarios e Seguridade 
Social empresa)__________ 
    

 Copia do convenio colectivo sectorial de aplicación (con táboas salariais actualizadas) 
 Aceptación de forma de comunicación/notificación (anexo I) 
 Memoria descritiva da actividade da empresa. Máximo 2 folios de extensión (tipografía: Arial – 12), non hai modelo 

normalizado. 
       - Calidade da memoria – proxecto e adecuación ao obxecto do programa – (MÁXIMO 5 PUNTOS). 
         - Indicación expresa na memoria anterior da vontade da entidade en crear emprego entre os colectivos con maiores dificultades na procura   
de emprego, e de manter a contratación unha vez rematado o período subvencionado. (MÁXIMO 5 PUNTOS). 

 
- Contratación  dunha muller, 0,5 puntos 
- Contratación dunha persoa desempregada de longa duración: 0,5 puntos 
- Contratación dunha persoa maior de 45 anos (a data de publicación das bases e convocatoria no BOP): 0,5 puntos 
- Contratación dunha persoa menor de 30 anos (a data de publicación das bases e convocatoria no BOP):  0,5  puntos 
- Contratación dunha persoa con discapacidade de, ao menos, o 33%: 0,5 puntos 
- Asinar un contrato cunha duración superior a doce meses, referido á contratación obxecto desta subvención: ata un   

máximo de 3 puntos. (Especificar a duración da contratación que se propón para ser tida en conta na baremación) 
 

 Cadro resumo do perfil do/da traballador/ra e retribucións (anexo I) 
 Solicita anticipo de pagamento (marcar só de ser o caso) – Válido soamente para o caso das entidades da liña B 
 Certificado da conta bancaria emitido pola entidade financeira para o ingreso da axuda 

 
 

                                        Lugo, _______        , de ________ de 201__ 
 

                                                Asdo.: 
 

Esta solicitude, totalmente cuberta e coa documentación aportada, presentarase preferentemente no Rexistro Xeral do Concello de Lugo, sito no 
Centro de Servizos Municipais na ronda da Muralla, 197 baixo, 27002 Lugo, ou por calquera dos medios descritos no artigo 38 da Lei 30/1992, 
do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e o procedemento administrativo común e as súas posteriores modificacións. 
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CADRO RESUMO DO PERFIL DO/DA TRABALLADOR/A E RETRIBUCIÓNS (I) 
 
DATOS ENTIDADE SOLICITANTE: 
Razón social da entidade: 
NIF: 
Enderezo do centro de traballo: 
Código conta cotización S.S.: 
 
NA SÚA REPRESENTACIÓN: 
Apelidos e nome: 
NIF: 
 
DECLARA: 
 
En relación co cálculo da subvención solicitada: 
 

 Que o convenio colectivo sectorial de aplicación á persoa traballadora é o seguinte: 
 
Publicado no BOE/DOG/BOP número                                    , de                               e que, conforme a este, o salario 
que se lle aboará á persoa traballador é, por un importe mensual, o da seguinte táboa (xuntarase copia  do texto do 
convenio colectivo así como as táboas salariais vixentes no momento da solicitude) 
 

 Non existe convenio colectivo de aplicación, e aplicarase o establecido no Estatuto dos traballadores (salario mínimo 
interprofesional) 
 
Cubrir os seguintes apartados relativos aos conceptos e cantidades tidos en conta pola entidade solicitante para o 
cálculo da subvención para solicitar (excluiranse do cómputo os conceptos non subvencionables recollidos na base 
4ª, así como as posibles bonificacións ou reducións á Seguridade Social pola contratación subvencionada): 
 
Nivel/Grupo de convenio da persoa traballadora:    ___________________ 
 
Categoría profesional: _____________________ 
 
Grupo de cotización: ____________________ 
 
CNAE 2009 (4 díxitos /ocupación/letra): ____________________ 
 
Tipo de xornada:  Tempo completo  Media xornada 
 
Conceptos e importes tidos en conta para o cálculo do salario bruto 
 
Importe salario base (mes): _________________________ 
Importe parte proporcional pagas extras (mes): __________________     Número de pagas extras: __________ 
Complementos salariais suxeitos a cotización mensual, enumerar os distintos complementos salariais aplicables: 
 
1º__________________________________     importe mes:  _____________________ 
 
2º___________________________________                importe mes:  _____________________ 
 
3º___________________________________  importe mes:  _____________________ 
 
4º___________________________________  importe mes:  _____________________ 
 
5º___________________________________  importe mes:  _____________________ 
 
6º___________________________________  importe mes:  _____________________ 
 
7º___________________________________  importe mes:  _____________________ 
 
   Suma total dos complementos salariais (importe mes):  _________________ 
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CADRO RESUMO DO PERFIL DO/DA TRABALLADOR/A E RETRIBUCIÓNS (II) 
 
Importe salario bruto mensual:  _________________________________ 
Importe salario bruto anual:  ____________________________________ 
 
Conceptos e importes tidos en conta para o cálculo da cotización empresarial á Seguridade Social (SSE) 
 
Importe base de cotización continxencias comúns aplicable (mes):  ________ 
 
Modalidade contractual – tipo de contrato: _________________ 
 
Tipos de cotización aplicables 
 
Tipo cotización continxencias comúns: % empresa __________  % traballador/a ____________% Total: _________ 
Tipo cotización continxencias A.T e E.P.: % empresa._________% Total: _________________ 
Tipo cotización continxencias desemprego: % empresa _______ % traballador/a_________% Total: ___________ 
Tipo cotización continxencias FOGASA: % empresa ________ %Total: __________ 
Tipo cotización continxencias formación profesional: % empresa ______ % traballador/a________% Total: _______ 
                           % SUMA TOTAL: _______ 
Base cotización mensual: __________________________ 
Importe cotización empresarial Seguridade Social (mensual): ______________________ 
Importe cotización empresarial Seguridade Social (anual): _________________________ 
 
Total (importe salario bruto mensual + importe cotización empresarial Seguridade Social mensual:_______________. 
Total (importe salario bruto anual + importe cotización empresarial Seguridade Social anual):___________________ 
 
 
NIVEL/
GRUPO 

DE 
CONVE

NIO 

CATEG
ORÍA 

PROFES
IONAL 

GRUPO  
COTIZACIÓN 

CNAE 2009 
(4 DÍXITOS/ 

OCUPACIÓN) 
(letra) 

SALARIO 
BRUTO 

MENSUAL 
(1) 

COTIZACIÓN 
EMPRESARIAL 
S.S. MENSUAL 

TOTAL 
SALARIO 
BRUTO + 

S.S. 
EMPRESA
MENSUAL 

CUSTO 
BRUTO 
ANUAL 

SUBVENCIÓN 
SOLICITADA 

  
 
 
 
 

       

 
Nota importante.- As cantidades reflectidas no cadro deben de ser íntegras, sen aplicarlles ningunha redución ou 
bonificación á Seguridade Social pola contratación para subvencionar 
 
(1) Incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias e complementos salariais suxeitos á cotización mensual 
 
 
Lugo, ________  , de _________de 201__ 

       

      Asdo.: 

 

      (Selo e sinatura do representante legal da entidade) 
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DECLARACIÓN DA ACEPTACIÓN DA SUBVENCIÓN/RENUNCIA 

 
D.ª/D. __________________________________con NIF ___________________ na miña condición de 
representante da entidade ______________________________ con CIF ____________________                                  

 
 ACEPTO A SUBVENCIÓN OUTORGADA  

 
 RENUNCIO Á SUBVENCIÓN OUTORGADA 

 
       

      Lugo, ________ , de _________de 201__ 

 

       

      Asdo.: 

     (Selo e sinatura da persoa representante legal da entidade) 
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