
ANEXO IANEXO I

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DOCÓDIGO DO
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

CUALIFICACIÓN DE INICIATIVA DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA (IEBT)CUALIFICACIÓN DE INICIATIVA DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA (IEBT) TR340DTR340D SOLICITUDESOLICITUDE

EXPEDIENTEEXPEDIENTE

  DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE    DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE  

RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO

Seleccione

NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

Seleccione

CONCELLO

Seleccione

LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDADE ECONÓMICA (DESCRICIÓN) CNAE Nº DE EMPREGOS PREVISTOS

BREVE DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE A DESENVOLVER POLA EMPRESA (PRODUCTO OU SERVIZO), E DOS ASPECTOS INNOVADORES E
CONTIDO CIENTÍFICO OU TECNOLÓXICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representac ión fidedigna por calquera medio vál ido en dereito)E,  NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representac ión fidedigna por calquera medio vál ido en dereito)

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:  Entidade solicitante  Persoa ou entidade representante
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal (https://notifica.xunta.gal).
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

https://notifica.xunta.gal


ANEXO IANEXO I
(continuación)(continuación)

  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA PERSOA PROMOTORA DO PROXECTO    DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA PERSOA PROMOTORA DO PROXECTO  

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO

Seleccione

NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

EN CALIDADE DE Nº PROMOTORES1

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

Seleccione

CONCELLO

Seleccione

LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Para o caso de que sexan varios os promotores, faranse constar os datos en folla a parte ou na memoria do proxecto1

ASESORAMENTO E ACOMPAÑAMENTO (Axentes de emprego especializados en IEBT)ASESORAMENTO E ACOMPAÑAMENTO (Axentes de emprego especializados en IEBT)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENTIDADE COLABORADORA

BREVE RESUMO DAS ACCIÓNS DE ASESORAMENTO E ACOMPAÑAMENTO TÉCNICO

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

2. Que o proxecto refírese a unha empresa privada de nova creación.

3. Que a data na que ten previsto constituír a empresa é

4. Que a data na que ten previsto inicia a actividade é

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTADOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

 Documento acreditativo da representación
 Memoria técnica e económica explicativa do proxecto ou plan de emprego
 Informe do axente de emprego sobre o proxecto

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto  de cons u l ta  ás  adm in is tracións  púb l icas . No cas o de queOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto  de cons u l ta  ás  adm in is tracións  púb l icas . No cas o de que
as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a  es ta  cons u l ta , deberán ind ica lo  no recadro corres pondente  eas  pers oas  in teres adas  s e opoñan a  es ta  cons u l ta , deberán ind ica lo  no recadro corres pondente  e
achegar unha cop ia  dos  docum entos .achegar unha cop ia  dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á
CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante
DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade representante



ANEXO IANEXO I
(continuación)(continuación)

  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS    INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS  

Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou
comunicación.

Finalidades do tratamento
A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da
información e contidos da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos
segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-
xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos.
Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Persoas destinatarias dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario
para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas
interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como
exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección de datos
e mais información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Actua l ización norm ativa :Actua l ización norm ativa :  no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 56/2007, do 15 de marzo, polo que se establece un programa de apoio ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT).

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 REPRESENTANTE    SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Secretaría Xeral de Emprego


