
ANEXO I

PROCEDEMENTO

PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO DE XOVES MENORES DE 30 ANOS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TR341O

DOCUMENTO

SOLICITUDE

TIPO DE PROMOCIÓN (debe cubrir e presentar unha solicitude por cada tipo de axuda que solicite)

SUBVENCIÓN PARA INICIATIVAS DE AUTOEMPREGO XUVENIL

SUBVENCIÓN POLO ESTABLECEMENTO COMO PERSOA TRABALLADORA AUTÓNOMA

SUBVENCIÓN FINANCEIRA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

TEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPREGO DATA DE NACEMENTO

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO DE NEGOCIO (estes datos deben coincidir cos da memoria segundo o anexo II)

ACTIVIDADE ECONÓMICA (DESCRICIÓN) CNAE GRUPO OU EPÍGRAFE IAE

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

PERSOA AUTÓNOMA INDIVIDUAL COMUNIDADE DE BENS OU SOCIEDADE CIVIL MUTUALIDADE (especificar)



ANEXO I 
(continuación)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO DE NEGOCIO (continuación)

FINANCIAMENTOINVESTIMENTO QUE SE VAI A REALIZAR

INMOBILIZADO MATERIAL OU INTANXIBLE RESTO INVESTIMENTO
CUSTO TOTAL DA ACTIVIDADE 
(durante dous anos) FONDOS PROPIOS FONDOS ALLEOS

DATA DE ALTA NA SEGURIDADE SOCIAL Nº DE INCRICIÓN NA SEGURIDADE SOCIAL DATA DE ALTA NO IAE

No suposto de que as características da persoa desempregada dean lugar á súa inclusión en máis dun colectivo, só será posible aplicar a contía 
da subvención respecto dun deles, correspondendo a opción á persoa solicitante.

SUBVENCIÓNS QUE SOLICITA (sinálese cun X a subvención ou subvencións que se solicitan e o colectivo polo que se opta)

A. SUBVENCIÓN PARA INICIATIVAS DE AUTOEMPREGO XUVENIL 1.200 €

B. SUBVENCIÓN POLO ESTABLECEMENTO COMO PERSOA TRABALLADORA AUTÓNOMA (indíquese o colectivo polo que se opta)

C. SUBVENCIÓN FINANCEIRA (indicar o colectivo polo que se opta)

COLECTIVO CONTÍA SOLICITADA

Mozo desempregado 5.000 €

Moza desempregada 6.000 €

Persoa emigrante retornada 6.500 €

Persoa traballadora procedente de empresa 
en crise 6.500 €

Persoa desempregada de longa duración 6.500 €

COLECTIVO CONTÍA SOLICITADA

Persoa desempregada que esgotou a prestación por 
desemprego 6.500 €

Desempregado con discapacidade 8.000 €

Desempregado en risco ou situación de exclusión 
social 8.000 €

Desempregada con discapacidade 10.000 €

Desempregada en risco ou situación de exclusión 
social 10.000 €

INCREMENTO SUBVENCIÓN POLO ESTABLECEMENTO COMO PERSOA TRABALLADORA AUTÓNOMA: deberá sinalar cun X o colectivo polo que se 
solicita o incremento (art. 5.3)

COLECTIVO CONTÍA SOLICITADA

PERSOA XOVE DESEMPREGADA 1.000 €

PERSOA DESEMPREGADA CON DISCAPACIDADE 2.600 €

PERSOA DESEMPREGADA EN RISCO OU SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 2.600 €

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA QUE:
a) Todos os datos que constan na solicitude e nos documentos que se xuntan son certos.  
b) Non se incorre en ningunha das incompatibilidades sinaladas no artigo 14 da orde da convocatoria, non concorre ningunha das circunstancias previstas no punto 2 

do artigo 13 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e reúnense as condicións para ser beneficiario/a de acordo co establecido no artigo 2 da 
orde da convocatoria.  

c) Non foi excluído/a do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o establecido no artigo 46.2 do texto refundido da Lei 
sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.  

d) Coñezo que as axudas solicitadas nesta orde están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo nun 80 % no programa operativo FSE Galicia 2007-2013.  
e) Comprométome a darme de alta como persoa traballadora autónoma por conta propia no correspondente réxime da Seguridade Social ou na mutualidade de 

colexio profesional, no prazo sinalado na resolución de concesión e con data límite do 30 de setembro de 2014.
f) Que para a mesma actividade ou proxecto esta entidade:

Non solicitou nin obtivo ningunha outra axuda da Administración ou entidade pública ou privada.

Solicitou e/ou obtivo as axudas que se relacionan a seguir:

AXUDAS DISPOSICIÓN

Solicitada Concedida ANO ORGANISMO IMPORTE € TIPO DE AXUDA REGULADORA



ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA QUE: (continuación)
h) Que esta entidade ten concedidas en réxime de minimis (Regulamento (CE) nº 1998/2006), neste ano e nos dous anteriores, as seguintes axudas:

ANO ORGANISMO IMPORTE € TIPO DE AXUDA

DISPOSICIÓN 

REGULADORA

Así mesmo, o/a solicitante comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite ou obteña para a mesma actuación doutras administracións públicas 
ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN 
(ARTIGO 8)
1. Documentación común (art. 8.1)

Documentación acreditativa da atribución expresa no caso de actuar mediante representación.

Listaxe asinada, unha para cada axuda solicitada, coa relación dos investimentos, indicando o importe de cada un, a suma total, a 
referencia e a descrición das facturas en firme ou pro forma, orzamentos e demais documentos xustificativos do investimento realizado ou 
que se vai realizar e da axuda solicitada (segundo o modelo do anexo II).

Documentación acreditativa de que se encontra ao día das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e coa Seguridade Social e de 
non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da comunidade autónoma, unicamente no suposto de que a 
persoa solicitante denegase expresamente a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal 
da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

DNI ou NIE e acreditación do NIF da persoa solicitante, unicamente no caso de 
non prestar autorización.
No caso dunha comunidade de bens ou sociedade civil, escritura de 
constitución e NIF da entidade.

2. Documentación específica (art. 8.2)
A) Subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil:

Memoria económica do proxecto empresarial asinada pola persoa solicitante (segundo o modelo do anexo II) ou aqueloutra que, respectando 
o seu contido mínimo, queira presentar a persoa solicitante.

Documentos de solicitude e resolución de recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, en colexio profesional 
e mutualidade que corresponda.
Alta no IAE ou, se é o caso, alta no censo de obrigados tributarios no Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (modelo 036 ou 
modelo 037).

De ser o caso, certificado do colexio profesional de alta no dito colexio, con indicación de se presupón ou non exercicio da actividade, e 
certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta nela.

B) Subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia:

Documentación acreditativa da pertenza ao colectivo polo cal se opta.

Memoria económica do proxecto empresarial asinada pola persoa solicitante (segundo o modelo do anexo II) ou aqueloutra que, respectando 
o seu contido mínimo, queira presentar a persoa solicitante.

Facturas e, no caso de estaren efectivamente pagadas, o seu correspondente xustificante bancario de pagamento ou, na súa falta, facturas 
pro forma ou orzamentos expedidos polos provedores e acredores dos activos que se vaian ter en conta para acreditar o requisito do 
investimento en inmobilizado material ou intanxible que se vaia realizar.
No suposto de adquisición de vehículos comerciais ou industriais, tarxeta da ITV.

De ser o caso, declaración responsable da persoa solicitante en que se comprometa a solicitar a alta como autónomo no réxime da 
Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional

No suposto de que a persoa solicitante solicitase a alta de autónomos deberá xuntar:
Documento de solicitude e resolución de recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, de ser o caso, en 
colexio profesional e mutualidade que corresponda.
Alta no imposto de actividades económicas ou, se é o caso, alta no censo de obrigados tributarios no Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas (modelo 036).
De ser o caso, certificado do colexio profesional de alta no dito colexio, con indicación de se presupón ou non exercicio da actividade e 
certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta nela.



ANEXO I 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN 
(ARTIGO 8) (continuación)
C) Subvención financeira:

Documentación acreditativa da pertenza ao colectivo polo cal se opta.

Memoria económica do proxecto empresarial asinada pola persoa solicitante (segundo o modelo do anexo II) ou aqueloutra que, respectando 
o seu contido mínimo, queira presentar a persoa solicitante.

O compromiso da entidade financeira sobre a concesión do préstamo, en que figuren as súas características e se faga constar que a 
operación se acolle ao convenio subscrito para tal fin (segundo o modelo do anexo IV) ou, de ser o caso, o contrato de préstamo xa 
formalizado.
Facturas e, no caso de estaren efectivamente pagadas, o seu correspondente xustificante bancario de pagamento ou, na súa falta, facturas 
pro forma ou orzamentos expedidos polos provedores e acredores dos activos que se vaian ter en conta para acreditar o requisito do 
investimento en inmobilizado material ou intanxible que se vaia realizar e o destino do préstamo.
No suposto de adquisición de vehículos comerciais ou industriais, tarxeta da ITV.

De ser o caso, declaración responsable da persoa solicitante en que se comprometa a solicitar a alta como autónomo no réxime da 
Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional.

No suposto de que a persoa solicitante solicitase a alta de autónomos deberá xuntar:
Documento de solicitude e resolución de recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, de ser o caso, en 
colexio profesional e mutualidade que corresponda.
Alta no imposto de actividades económicas ou, se é o caso, alta no censo de obrigados tributarios no Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas (modelo 036).
De ser o caso, certificado do colexio profesional de alta no dito colexio, con indicación de se presupón ou non exercicio da actividade e 
certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta nela.

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar, de conformidade co artigo 35, letra 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 a consulta da 
documentación indicada anteriormente. 
Así mesmo, declaro que a dita documentación se mantén vixente na actualidade e que non trascorreron máis de cinco anos desde a finalización 
do procedemento a que corresponden.

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do 
solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co 
previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de 
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a Consellería de Traballo e Benestar publicará na súa 
páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde. Incluirá, igualmente, as referidas 
axudas e as sancións que, como consecuencia delas, se poidan impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da 
solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.

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 para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste 
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido 
a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo de xoves 
menores de 30 anos, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

SUNATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar


..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Consellerias\conselleria_traballo_benestar.png
ANEXO I
PROCEDEMENTO
PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO DE XOVES MENORES DE 30 ANOS
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
TR341O
DOCUMENTO
SOLICITUDE
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Consellerias\conselleria_traballo_benestar.png
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Consellerias\conselleria_traballo_benestar.png
..\..\..\..\..\Logos\LOGO_Galicia_Documentos.jpg
Galicia
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Union_Europea\Europa_FondoSocialEuropeo.gif
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Consellerias\conselleria_traballo_benestar.png
..\..\..\..\..\Logos\LOGO_Galicia_Documentos.jpg
Galicia
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Union_Europea\Europa_FondoSocialEuropeo.gif
Servidor Repositorio Solicitude
webadm
D:20050609192621Z
TIPO DE PROMOCIÓN (debe cubrir e presentar unha solicitude por cada tipo de axuda que solicite)
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
ENDEREZO ELECTRÓNICO
TEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPREGO
DATA DE NACEMENTO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
ENDEREZO ELECTRÓNICO
DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO DE NEGOCIO (estes datos deben coincidir cos da memoria segundo o anexo II)
ACTIVIDADE ECONÓMICA (DESCRICIÓN)
CNAE
GRUPO OU EPÍGRAFE IAE
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
ENDEREZO ELECTRÓNICO
ANEXO I
(continuación)
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO DE NEGOCIO (continuación)
FINANCIAMENTO
INVESTIMENTO QUE SE VAI A REALIZAR
INMOBILIZADO MATERIAL OU INTANXIBLE
RESTO INVESTIMENTO
CUSTO TOTAL DA ACTIVIDADE
(durante dous anos)
FONDOS PROPIOS
FONDOS ALLEOS
DATA DE ALTA NA SEGURIDADE SOCIAL
Nº DE INCRICIÓN NA SEGURIDADE SOCIAL
DATA DE ALTA NO IAE
No suposto de que as características da persoa desempregada dean lugar á súa inclusión en máis dun colectivo, só será posible aplicar a contía da subvención respecto dun deles, correspondendo a opción á persoa solicitante.
SUBVENCIÓNS QUE SOLICITA (sinálese cun X a subvención ou subvencións que se solicitan e o colectivo polo que se opta)
COLECTIVO
CONTÍA SOLICITADA
5.000 €
6.000 €
6.500 €
6.500 €
6.500 €
COLECTIVO
CONTÍA SOLICITADA
6.500 €
8.000 €
8.000 €
10.000 €
10.000 €
INCREMENTO SUBVENCIÓN POLO ESTABLECEMENTO COMO PERSOA TRABALLADORA AUTÓNOMA: deberá sinalar cun X o colectivo polo que se solicita o incremento (art. 5.3)
COLECTIVO
CONTÍA SOLICITADA
1.000 €
2.600 €
2.600 €
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA QUE:
a) Todos os datos que constan na solicitude e nos documentos que se xuntan son certos. 
b) Non se incorre en ningunha das incompatibilidades sinaladas no artigo 14 da orde da convocatoria, non concorre ningunha das circunstancias previstas no punto 2 do artigo 13 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e reúnense as condicións para ser beneficiario/a de acordo co establecido no artigo 2 da orde da convocatoria. 
c) Non foi excluído/a do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o establecido no artigo 46.2 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto. 
d) Coñezo que as axudas solicitadas nesta orde están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo nun 80 % no programa operativo FSE Galicia 2007-2013. 
e) Comprométome a darme de alta como persoa traballadora autónoma por conta propia no correspondente réxime da Seguridade Social ou na mutualidade de colexio profesional, no prazo sinalado na resolución de concesión e con data límite do 30 de setembro de 2014.
f) Que para a mesma actividade ou proxecto esta entidade:
AXUDAS
DISPOSICIÓN
Solicitada
Concedida
ANO
ORGANISMO
IMPORTE €
TIPO DE AXUDA
REGULADORA
ANEXO I
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA QUE: (continuación)
h) Que esta entidade ten concedidas en réxime de minimis (Regulamento (CE) nº 1998/2006), neste ano e nos dous anteriores, as seguintes axudas:
ANO
ORGANISMO
IMPORTE €
TIPO DE AXUDA
DISPOSICIÓN
REGULADORA
Así mesmo, o/a solicitante comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite ou obteña para a mesma actuación doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN
(ARTIGO 8)
1. Documentación común (art. 8.1)
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
ANO
2. Documentación específica (art. 8.2)
A) Subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil:
B) Subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia:
No suposto de que a persoa solicitante solicitase a alta de autónomos deberá xuntar:
ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN
(ARTIGO 8) (continuación)
C) Subvención financeira:
No suposto de que a persoa solicitante solicitase a alta de autónomos deberá xuntar:
Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar, de conformidade co artigo 35, letra 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 a consulta da documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación se mantén vixente na actualidade e que non trascorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que corresponden.
Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a Consellería de Traballo e Benestar publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, se poidan impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.
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 para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar como responsable do ficheiro.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo de xoves menores de 30 anos, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.
SUNATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
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