ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TR801A

SOLICITUDE

CUALIFICACIÓN COMO CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

TIPO DE VÍA
CP

PRIMEIRO APELIDO

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

NIF

TELÉFONO MÓBIL

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
Que o centro carece de ánimo de lucro polo que solicita o recoñecemento como centro especial de emprego sen ánimo de lucro.
SI

NON

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Xustificante de pago da taxa por servizos administrativos.
Copia do DNI ou NIE no caso de persoas físicas solicitantes, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Memoria e estudo económico sobre as posibilidades de viabilidade e subsistencia do centro.
Certificación relativa ós centros de traballo para os que se solicita a cualificación, especificando a súa localización, actividade e relación
nominal do cadro de persoal do centro, indicando se se trata de traballadores con discapacidade. No caso de existir persoal dedicado a
prestación de servizos de axuste persoal e social, deberán identificarse e detallar o labor que realizan.
Contratos de traballo do persoal con discapacidade, segundo normativa específica.
Resolución motivada dos equipos de valoración na que se determinen as posibilidades de integración real e capacidade de traballo do
persoal con discapacidade en relación coas funcións do posto de traballo.
PRESENTADO

EXPTE.

CÓD. PROC.

ANO

Copia do NIF de persoa xurídica no caso de persoas xurídicas solicitantes, só
no caso de non autorizar a súa consulta.
Escritura de constitución ou documento fundacional da persoa titular
debidamente inscrito no rexistro público correspondente, no caso de persoas
xurídicas.
Certificación alta na seguridade social como empresa, só no caso de non
autorizar a súa consulta.
No caso de solicitar a cualificación como centro especial de emprego sen ánimo de lucro (a maiores da anterior):
Memoria explicativa do destino previsto dos posibles beneficios xerados pola actividade do centro.
Certificación literal dos estatutos sociais das entidades que participen
indirectamente na entidade titular do centro, de ser o caso.
Autorizo a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola
que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia,
para consultar a documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a
que corresponde.
Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na
sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO I
(continuación)

Autorizo a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema
de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008,
do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de validación de NIF de persoas xurídicas que
constan en poder da Axencia Estatal de Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de Alta na Seguridade Social que constan en
poder da Tesourería Xeral da Seguridade Social, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos
cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

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 que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo
electrónico a lopd.traballo@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Real Decreto 2273/85 do 4 de decembro polo que se aproba o Regulamento dos centros especiais de emprego.
Decreto 200/2005 do 7 de xullo polo que se regula a autorización administrativa e a inscrición no Rexistro administrativo de centros especiais
de emprego de Galicia e a súa organización e funcionamento.
Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con
discapacidade e a súa inclusión social
Orde do 31 de xullo de 2015 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de
prazo aberto da Consellería de Traballo e Benestar.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Traballo e Economía Social

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na
sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

