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

XUSTIFICACIÓN DA AXUDA (ANEXO II) 
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 en calidade de: 
NOME DA EMPRESA OU ENTIDADE: 
NIF/ CIF: 
ENDEREZO, CP:  
LOCALIDADE: 

 
EXPÓN 

 
- Que lle foi concedida unha subvención por importe de___________________  para:  
 

 OS CUSTOS SALARIAIS TOTAIS E DE COTIZACIÓN EMPRESARIAL Á SEGURIDADE SOCIAL 
DERIVADOS DA CONTRATACIÓN DUNHA PERSOA TRABALLADORA DESEMPREGADA POR UN 
PERÍODO MÍNIMO DE 12 MESES (excluídos os conceptos non subvencionables recollidos na base 4ª) AO ABEIRO 
DA CONVOCATORIA DO PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL “(con)trato feito!” DO EXCMO. 
CONCELLO DE LUGO 
 

DECLARA EXPRESAMENTE 
 

- Que coñece o contido das BASES QUE REXEN A CONVOCATORIA DE AXUDAS DO  PLAN DE 
EMPREGO MUNICIPAL “(con)trato feito!” DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO. 
 
- A entidade non incorre nos supostos de incapacidade para recibir subvencións das administracións públicas (art. 13 
da Lei 38/2003). 
 
- Que a entidade que solicita o pagamento dispón de capacidade,  solvencia técnica e dos medios técnicos necesarios 
para que a persoa traballadora desempeñe as súas tarefas. 
 
- Que a entidade beneficiaria realizou ou se atopa realizando a actuación obxecto de subvención nos termos 
establecidos na memoria presentada. 
 
- Que a entidade procedeu á contratación dunha persoa traballadora desempregada, e que así mesmo cumpre todos 
os requisitos reflectidos na base 3 da convocatoria. 
 
Data da contratación_____________ 
Modalidade contractual___________ 
Número de meses da contratación_____ 
Tipo de xornada:                      Tempo completo  Media xornada 

              
            Lugo,____________ , de _________de 20__ 

                                                  
                                                            Asdo.: 

                                      
                              Excma. Sra. Alcaldesa Presidenta  do Excmo. Concello de Lugo 
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DECLARA EXPRESAMENTE 

 
 

Representante da entidade ou na súa representación: 
Apelidos e nome: 
NIF: 
 
DECLARA: 
Que realizou os gastos solicitados respectando todo o contido recollido nas bases, cumprindo as obrigas das 
entidades beneficiarias establecidas na lexislación nacional e comunitaria e os condicionantes sinalados no momento 
da concesión da axuda, e presenta para a xustificación económica os seguintes documentos de gasto e pagamento: 
 

Relación de documentos de gasto e pagamento 
 

CUSTOS SALARIAIS TOTAIS e S.S. EMPRESA (excluídos os conceptos non subvencionables recollidos 
na base 4ª) 
 Data  

documento  
Número  
documento 

Provedor  Concepto de 
gasto 

Importe  
 

Data de 
pagamento 

1                                     
2                                     
3                                     
4                                     
5                                     
6                                     
7                                     
8                                     
9                                     
10                                     
11                                     
12                                     

TOTAL      €  

 
       

DECLARA: 
En relación coa xustificación da subvención pola que solicita a subvención para o 
período(*)___________________ 
 

Cadro resumo de retribucións 
 

Apelidos e nome NIF SALARIO BRUTO COTIZACIÓN 
EMPRESARIAL S.S. 

CUSTO BRUTO 
PERÍODO 

     

 
 

TOTAL ABOADO 

   

 
(*) Esta declaración utilizarase tanto para a solicitude de pagamento anual como para os pagamentos 
trimestrais, se é o caso           
 
                                                                       Lugo,__________ , de __________de 201__ 

 
                                                 Asdo.: 
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DECLARA EXPRESAMENTE 
 
 
 
- 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. 
 
LIÑAS A) e B): Fomento da creación de emprego a través da contratación de persoas desempregadas no municipio durante un período de 12 
meses 
 
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:  
  
LIÑAS A) e B): Fomento da creación de emprego a través da contratación de persoas desempregadas no municipio durante un período de 12 
meses 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 

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 recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro do Concello de Lugo para o seu tratamento coa finalidade da 
xestión, avaliación, seguimento e estatística deste programa de axudas. A presentación da solicitude supón a cesión de datos persoais ao Concello 
de Lugo por parte da persoa solicitante. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei pódense exercer dirixindo un 
escrito ao Concello de Lugo como responsable do ficheiro. 

 
      Lugo, ________, de ________ de 201__ 

 
 
 

         Asdo.: 
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DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA 
(orixinal e copia para a súa compulsa), segundo o punto 12 das bases da convocatoria. 

 
 Contratos, nóminas e TC (TC1 e TC2 relativos ao período subvencionable) 

 
 Xustificantes do pagamento dos custos de persoal e da cotización empresarial á Seguridade 

Social (xustificante bancario no que estea perfectamente identificada a transacción) 
 

 Informe de vida laboral da persoa traballadora contratada actualizada (para o caso de solicitude de 
pagos trimestrais, o devandito informe presentarase coa solicitude do respectivo trimestre para aboar) 
 

 Informe de vida laboral da empresa actualizado (para o caso de solicitude de pagos trimestrais, o 
devandito informe presentarase coa solicitude do respectivo trimestre para aboar) 
 

 Informe de períodos de inscrición no Servizo Público de Emprego no que poida verificarse a 
antigüidade da demanda da persoa traballadora contratada (para o caso de solicitude de pagos trimestrais, 
o devandito informe soamente se presentará coa solicitude do primeiro pago do primeiro trimestre para aboar) 
 

 Certificado da conta bancaria emitido pola entidade financeira para o ingreso da axuda (para o 
caso de solicitude de pagos trimestrais, o devandito certificado soamente se presentará coa solicitude do primeiro 
pago do primeiro trimestre para aboar) 
 

 Memoria explicativa e detallada da realización da totalidade do proxecto con expresa 
mención dos resultados obtidos de acordo co establecido na resolución de concesión. 
 

CERTIFICADOS DE ESTAR AO CORRENTE DOS PAGAMENTOS COAS ADMINISTRACIÓNS   
PÚBLICAS (no caso de non autorizarlle a súa consulta ao Concello de Lugo no momento da solicitude): 
 
ACHEGA CERTIFICADO VIXENTE  

SEGURIDADE SOCIAL  
FACENDA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 
AEAT 

 
 
 
 

 
 

                                            Lugo, __________ , de _____________de 201__ 
 
 
 
 

                 Asdo.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento de xustificación, totalmente cuberto 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 do procedemento administrativo común e as súas 
posteriores modificacións. 
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