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CONSELLERÍA DE TRABALLO

Orde do 25 de marzo de 2008 pola que se
establecen as bases reguladoras do progra-
ma de axudas e subvencións ás empresas
cualificadas como iniciativas de emprego
de base tecnolóxica (IEBT), cofinanciado
polo Fondo Social Europeo, e se procede á
súa convocatoria para o ano 2008.

Mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro,
esta comunidade autónoma asumiu as funcións e
servizos transferidos pola Administración do Estado
relativos á xestión realizada polo Instituto Nacional
de Emprego no ámbito do traballo, o emprego e a for-
mación e, a través dos decretos 211/2005, do 11 de
agosto, polo que se fixa a estrutura orgánica dos
departamentos da Xunta de Galicia, e 536/2005, do
6 de outubro, polo que se establece a súa estrutura
orgánica, modificado polo Decreto 20/2007, do 22
de febreiro, e polo Decreto 14/2008, do 7 de febrei-
ro, a Consellería de Traballo asume o exercicio das
competencias e funcións, entre outras materias, no
relativo ás políticas activas de emprego.

Foi impulsado polo novo Goberno o proceso de
diálogo social de Galicia, e como resultado del a
Xunta de Galicia, a Confederación de Empresarios
de Galicia (CEG), a UGT-Galicia e o Sindicato
Nacional de CC.OO. de Galicia conveñen en subs-
cribir o 5 de febreiro de 2007 o Acordo sobre obxec-
tivos e medidas de emprego de Galicia, que estable-
ce os obxectivos que cómpre acadar en materia de
emprego neste período na liña de converxencia coa
media do Estado e coa de Europa, e as medidas e
recursos que se implementarán cara á consecución
destes obxectivos, iniciándose unha nova etapa no
marco das relacións laborais. En concreto, no Acor-
do sobre obxectivos e medidas para o emprego en
Galicia dedícase o capítulo 10 aos obxectivos e
medidas en materia de creación e desenvolvemento
de empresas de base tecnolóxica, de novos xace-
mentos de emprego e de empresas de innovación e
emprego, establecéndose medidas concretas en
apoio a este colectivo, ás cales responde esta orde.

O programa de apoio ás iniciativas de emprego de
base tecnolóxica (IEBT) configúrase como un instru-
mento para a dinamización da vocación emprende-
dora para aproveitar, principalmente, o potencial de
persoas dedicadas á investigación e persoas con
titulación universitaria que pretendan xestionar os
seus proxectos empresariais innovadores, e propi-
ciar a transferencia do amplo coñecemento creado
en universidades e centros de investigación en pro-
xectos xeradores de novas actividades e novos pos-
tos de traballo de alta cualificación.

A estrutura normativa deste programa desenvólve-
se no Decreto 56/2007, do 15 de marzo (DOG nº 65,
do 2 de abril) polo que se establece un programa de
apoio ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica
e se regulan os instrumentos e mecanismos de apoio
e de avaliación técnica, así como os requisitos e con-

dicións que deben reunir os proxectos e o procede-
mento para a súa cualificación e inscrición no rexis-
tro de IEBT, nesta orde, onde se fixan as bases regu-
ladoras do réxime de axudas económicas dirixido ás
empresas cualificadas como iniciativas de emprego
de base tecnolóxica (IEBT) e se procede á súa con-
vocatoria para o ano 2008, que se axusta ao estable-
cido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e en canto non se opoña ao establecido
nesta lei, o Decreto 287/2000, do 21 de novembro,
polo que se desenvolve o réxime de axudas e sub-
vencións públicas da Comunidade Autónoma de
Galicia, así como o establecido na Lei 16/2007, do
26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunida-
de Autónoma de Galicia para o ano 2008, e no que
resulte de aplicación a Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e no seu regula-
mento de desenvolvemento aprobado polo Real
decreto 887/2006, do 21 de xullo.

As bases reguladoras do programa regulado nesta
orde establecen un procedemento de concesión que
non ten a consideración de concorrencia competiti-
va, dado que de acordo coa finalidade e obxecto do
programa non resulta necesario realizar a compara-
ción e prelación das solicitudes presentadas nun
único procedemento, senón que a concesión das
axudas se realiza pola comprobación da concorren-
cia na persoa solicitante dos requisitos establecidos
ata o esgotamento do crédito orzamentario.

As axudas recollidas nesta orde financiaranse con
cargo aos créditos das aplicacións orzamentarias
que, para o exercicio 2008, se recollen na disposi-
ción adicional sexta da orde.

Por todo o exposto, e no desenvolvemento da pla-
nificación presentada ante o Comité Autonómico de
Emprego, na súa reunión do día 28 de novembro de
2007, consultado o Consello Galego de Relacións
Laborais, e no exercicio das facultades que me con-
fire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro,
modificada pola Lei 2/2007, do 28 de marzo, regula-
dora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:
CAPÍTULO I

ÁMBITO E RÉXIME DAS AXUDAS

Artigo 1º.-Obxecto, finalidade e principios de xes-
tión.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases regula-
doras do programa de axudas e subvencións ás
empresas previamente cualificadas como iniciativas
de emprego de base tecnolóxica e inscritas no rexis-
tro administrativo habilitado para o efecto na Direc-
ción Xeral de Promoción do Emprego, en virtude do
establecido no Decreto 56/2007, do 15 de marzo,
polo que se establece un programa de apoio ás ini-
ciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT), coa
finalidade de impulsar e facilitar a posta en marcha
de iniciativas de base tecnolóxica, mediante o finan-
ciamento parcial dos custos necesarios para a crea-
ción de emprego nestes proxectos empresariais inno-
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vadores de contido científico e/ou tecnolóxico, e pro-
ceder á súa convocatoria para o ano 2008.

2. As solicitudes, tramitación e concesión desta axu-
da axustaranse ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, e en canto non se
opoña ao establecido nesta lei, o Decreto 287/2000, do
21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de
axudas e subvencións públicas da Comunidade Autó-
noma de Galicia, no texto refundido da Lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, na Lei
16/2007, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008, e
no que resulte de aplicación a Lei 38/2003, do 27 de
novembro, xeral de subvencións, e no seu regulamen-
to de desenvolvemento aprobado polo Real decreto
887/2006, do 21 de xullo, e nesta orde.

3. A xestión deste programa realizarase de acordo
cos seguintes principios:

a) Publicidade, concorrencia, obxectividade,
transparencia, igualdade e non-discriminación.

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados
pola Consellería de Traballo.

c) Eficiencia na asignación e na utilización dos
recursos públicos.

Artigo 2º.-Persoas e entidades beneficiarias.

1. Poderán beneficiarse das axudas previstas nes-
ta orde as empresas privadas, incluíndo autónomas e
autónomos, que se constitúan e inicien a súa activi-
dade nun prazo non superior a un ano desde que o
proxecto empresarial foi cualificado como IEBT ou,
de ser o caso, no que se estableza na resolución de
cualificación, en atención ao disposto nos artigos 3 e
12 do Decreto 56/2007, do 15 de marzo, polo que se
establece un programa de apoio ás iniciativas de
emprego de base tecnolóxica (IEBT), sempre que se
cumpran os requisitos e condicións establecidos
nesta orde para cada tipo de axuda.

2. Entenderase que unha empresa está constituída
desde o momento da súa inscrición no correspondente
rexistro mercantil ou, se é o caso, no Rexistro de Coo-
perativas. Cando se trate de empresaria ou empresario
individual, cando cause alta no censo de obrigados tri-
butarios do Ministerio de Economía e Facenda.

3. Entenderase que unha empresa inicia a súa
actividade produtiva cando cause alta no imposto de
actividades económicas, ou ben cando cause alta no
censo de obrigados tributarios do Ministerio de Eco-
nomía e Facenda.

CAPÍTULO II
MODALIDADES DE AXUDA

Artigo 3º.-Tipos de axuda.

1. No programa de promoción de iniciativas de
emprego de base tecnolóxica recóllense os seguintes
tipos de axudas:

a) Axuda á creación de emprego estable.

b) Subvención para a contratación de persoal
experto técnico de alta cualificación.

c) Apoio á función xerencial.

d) Subvención financeira.

e) Axuda para o inicio e posta en marcha da acti-
vidade.

2. Para os efectos das axudas recollidas nesta orde
terán a consideración de persoas desempregadas
aquelas que figuren inscritas como demandantes de
emprego no Servizo Público de Emprego e, pola súa
vez, carezan de ocupación segundo o informe da
vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade
Social no momento da súa alta no correspondente
réxime da Seguridade Social.

3. Cando se trate de traballadoras autónomas ou
traballadores autónomos, para os efectos deste pro-
grama, tamén terán a consideración de colectivo
beneficiario as persoas que, figurando inscritas
como demandantes de emprego no Servizo Público
de Emprego no momento da súa alta no correspon-
dente réxime da Seguridade Social, realicen un tra-
ballo por conta allea cunha prestación de servizos
inferior ou igual a 2 horas diarias, 12 semanais ou
48 mensuais.

4. Para os efectos de determinar a contía máxima da
subvención financeira e da axuda para o inicio e pos-
ta en marcha da actividade, teranse en conta as trans-
formacións en indefinidos dos contratos temporais,
calquera que sexa a súa modalidade, de traballadores
e/ou traballadoras que na data da celebración do con-
trato temporal estivesen en situación de desemprego
de acordo coa definición dos parágrafos 2 e 3 anterio-
res, e sempre que a transformación do contrato tempo-
ral en indefinido se realice no mesmo ano natural que
o contrato temporal de que trae causa.

Entenderase que se produce a transformación en
todos aqueles casos en que ambas as dúas modalida-
des contractuais se sucedan sen ruptura da relación
laboral coa empresa, incluídos aqueles supostos en
que o inicio da relación laboral indefinida ten lugar
ao día seguinte ao do termo da vixencia do contrato
temporal, incorporándose á empresa con carácter
estable sen ruptura de continuidade na relación
laboral.

No caso de transformacións de contratos temporais
a tempo completo, a xornada do novo contrato inde-
finido deberá ser a tempo completo.

Nos supostos de transformación de contratos tem-
porais a tempo parcial, a xornada do novo contrato
indefinido deberá ser, como mínimo, igual á do con-
trato que se transforma.

5. Poderán ser beneficiarias das axudas e subven-
cións previstas nesta orde as empresas resultantes
dos proxectos empresariais cualificados como IEBT
ao abeiro do Decreto 56/2007, do 15 de marzo, polo
que se establece un programa de apoio ás iniciativas
de emprego de base tecnolóxica (IEBT).
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6. O cadro de persoal no momento de iniciar a súa
actividade produtiva deberá estar constituído nun
25%, como mínimo, por persoas con titulación uni-
versitaria, e deberá existir correspondencia entre a
categoría da titulación académica de tipo profesio-
nal que posúa a persoa contratada e a categoría pro-
fesional pola que se contrata.

Artigo 4º.-Axuda á creación de emprego estable.

1. En canto á creación de postos de traballo esta-
bles de carácter indefinido, xa sexan por conta pro-
pia ou allea, que sexan ocupados por persoas desem-
pregadas de acordo coa definición do artigo 3º, pará-
grafos 2 e 3, incentivarase cada un deles cunha sub-
vención de 6.300 euros. No suposto de que sexa
ocupado por unha traballadora o incentivo incre-
mentarase nunha contía de 600 euros.

Cando o posto de traballo o ocupe unha persoa
desempregada con título universitario, o incentivo
será de 6.600 euros e de tratarse dunha muller con
titulación universitaria de 7.200 euros.

Cando as contratacións se realicen con mozos e
mozas menores de 30 anos os incentivos anteriores
incrementaranse en 300 euros.

Cando a dedicación sexa a tempo parcial, as con-
tías dos incentivos serán proporcionais ao tempo
efectivo de traballo en función da xornada a tempo
completo establecida no convenio colectivo de apli-
cación ou, no seu defecto, da xornada ordinaria
legal.

2. As contratacións indefinidas, para poderen ser
obxecto de subvención, deberán formalizarse por
escrito no modelo oficial que facilite o Servizo
Público de Emprego e comunicarse á oficina públi-
ca de emprego na forma regulamentariamente esta-
blecida.

3. Nos postos de traballo estables creados e polos
que se solicite subvención, deberá existir correspon-
dencia entre a categoría da titulación académica de
tipo profesional que posúa a persoa contratada e a
categoría profesional pola que se contrata.

4. Cando se trate de contratacións indefinidas de
traballadoras e/ou traballadores por conta allea, esta
axuda, de ser o caso, será compatible coas bonifica-
cións á Seguridade Social previstas na normativa
estatal, sen que ambos os dous beneficios poidan
superar o 60% do custo salarial anual corresponden-
te ao contrato obxecto de subvención.

5. Poderán ser obxecto da modalidade de axuda
prevista neste artigo os postos de traballo estables
de carácter indefinido creados antes de transcorrer
un ano desde a data de inicio da actividade, e son
subvencionables ao abeiro desta orde as contrata-
cións realizadas entre o 16-9-2007 e o 15-9-2008.

6. Non poderá concederse esta axuda cando se tra-
te de traballadores ou traballadoras que prestasen
servizos na mesma empresa en virtude dun contrato
de carácter temporal.

7. As solicitudes deberán presentarse no prazo
xeral establecido no artigo 10º.6 desta orde.

Artigo 5º.-Subvención para a contratación de per-
soal experto técnico de alta cualificación.

Para a contratación de persoal experto técnico de
alta cualificación poderá concedérselles ás empre-
sas cualificadas como IEBT unha subvención cuxa
contía será equivalente ao 50% dos custos laborais
totais, incluídas as cotizacións á Seguridade Social
por todos os conceptos, segundo a duración do con-
trato, cun máximo de 12 mensualidades.

Quedan excluídos desta modalidade de axuda os
contratos realizados coas persoas titulares ou socias
da empresa, co/a cónxuxe, ascendentes, descenden-
tes e demais parentes, por consanguinidade ou afini-
dade, ata o segundo grao inclusive.

A subvención terá como límite máximo, por todas
as contratacións, a contía de 30.000 euros, e estará
condicionada á xustificación pola empresa de que,
coas contratacións obxecto de subvención, se suplan
carencias para o desenvolvemento da actividade
empresarial e a boa fin dela.

Poderán ser obxecto da modalidade de axuda pre-
vista neste artigo as contratacións realizadas antes
de transcorrer un ano desde a data de inicio da acti-
vidade, sendo subvencionables ao abeiro desta orde
as contratacións realizadas entre o 16-9-2007 e o
15-9-2008.

Esta modalidade de axuda é incompatible, para a
mesma persoa traballadora, coa establecida no arti-
go 4º desta orde, e é compatible, se é o caso, coas
bonificacións de cotas á Seguridade Social previstas
na normativa estatal, sen que entre ambas as dúas
poidan superar o 60% do custo salarial anual. As
persoas expertas técnicas que sexan desempregadas
inscritas como demandantes de emprego e se contra-
ten con carácter indefinido non poderán computarse
para os efectos do cálculo da subvención financeira
e da axuda para o inicio e posta en marcha da acti-
vidade.

As solicitudes deberán presentarse no prazo xeral
establecido no artigo 10º.6 desta orde.

Artigo 6º.-Apoio á función xerencial.

1. Para o acompañamento no lanzamento da
empresa e coa finalidade de favorecer a permanen-
cia dos novos empregos creados, poderán ser obxec-
to de apoio as funcións xerenciais para axudar a per-
soa promotora ou empresaria/o na toma de decisións
necesarias para o funcionamento da empresa. O dito
apoio poderá revestir as seguintes modalidades:

a) Axuda por titoría, entendéndose por tal o acom-
pañamento técnico que unha persoa experta allea á
empresa, persoa física ou xurídica que reúna garan-
tías de solvencia e profesionalidade, presta á persoa
promotora ou empresaria/o nas súas actividades
xerenciais durante un prazo de tempo determinado.
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b) Axuda por formación, que incluirá os cursos
que a persoa promotora ou empresaria/o poida reci-
bir para obter e mellorar os seus coñecementos sobre
a función xerencial.

c) Axuda pola realización externa de estudos e
informes sobre a actividade para que a persoa pro-
motora ou empresaria/o poida dispoñer de mellor
información sobre os bens ou servizos obxecto de
produción, incluíndose nesta epígrafe os estudos de
mercado, organización, comercialización, diagnose e
outros de natureza análoga.

2. O gasto orixinado polo apoio á función xerencial
deberá producirse e ser efectivamente xustificado no
primeiro ano de actividade, mediante facturas e
documentos acreditativos do pagamento delas.

3. A contía do incentivo para o apoio á función
xerencial, que se pagará por unha soa vez, será do
75 por 100 do custo dos servizos recibidos, cun lími-
te máximo de 12.000 euros polo conxunto das moda-
lidades de asistencia técnica previstas.

4. A solicitude deberá presentarse no décimo
segundo mes contado desde o inicio da actividade.
Entenderase que unha empresa inicia a súa activi-
dade produtiva cando cause alta no imposto de acti-
vidades económicas, ou ben cando cause alta no
censo de obrigados tributarios do Ministerio de Eco-
nomía e Facenda.

Artigo 7º.-Subvención financeira.

1. A modalidade de axuda financeira ten por fina-
lidade favorecer a creación de postos de traballo,
mediante a redución dos xuros de préstamos para
financiar os investimentos en activo fixo que sexan
necesarios para a creación e posta en marcha das
empresas cualificadas como IEBT. Non obstante,
poderase destinar ata un 25% do préstamo para
financiar o activo circulante.

Non se admitirá, para os efectos da súa xustifica-
ción, a adquisición de bens usados con cargo aos
préstamos obxecto da axuda agás no suposto de tras-
paso de negocios.

Os préstamos, para seren subvencionados, debe-
rán ser concedidos por entidades financeiras que
teñan subscrito un convenio, para tal fin, coa Conse-
llería de Traballo.

2. Esta axuda, pagadoira dunha soa vez, será como
máximo o equivalente á redución de ata seis puntos
do xuro fixado pola entidade de crédito que conceda
o préstamo calculada sobre os oito primeiros anos de
vixencia deste sen que, en ningún caso, o tipo de
xuro que deba satisfacer a persoa ou entidade bene-
ficiaria, despois de calculada a subsidiación, poida
resultar inferior a un punto. A contía calcularase
como se a subvención se devengase cada ano de
duración do préstamo, incluído o posible período de
carencia. O tipo de xuro poderá ser fixo ou variable,
tomándose como referencia para o cálculo da sub-
vención o fixado pola entidade de crédito no momen-
to da formalización.

A contía máxima desta axuda non poderá ser supe-
rior a 6.300 euros por emprego estable creado
durante o primeiro ano de actividade para os colec-
tivos definidos no artigo 3º, parágrafos 2, 3 e 4 des-
ta orde.

Para os efectos desta axuda, só se terán en conta os
postos de traballo creados ata o 15 de setembro de 2008.

3. A solicitude de subvención financeira deberá
presentarse, nos dous meses seguintes ao inicio da
actividade, respectando pola súa vez o prazo xeral
establecido no artigo 10.6º desta orde, aínda que
non transcorresen os dous meses antes citados.

4. Os préstamos deberán formalizarse entre os tres
meses anteriores ao inicio da actividade e os seis
meses posteriores.

5. Para os efectos desta axuda teranse en conta os
investimentos a partir da formalización do préstamo
e sempre co límite temporal de 12 meses.

Artigo 8º.-Axuda para o inicio e posta en marcha
da actividade.

1. Esta modalidade consistirá nunha axuda do
60% dos gastos necesarios para o inicio e posta en
marcha da actividade. O importe máximo desta
modalidade de axuda determinarase en atención ao
número de postos de traballo estables creados
durante o primeiro ano de actividade para os colec-
tivos definidos no artigo 3º, parágrafos 2, 3 e 4 des-
ta orde, de acordo coa seguinte escala:

-De 1 a 2 postos de traballo: 18.000 euros.

-De 3 a 10 postos de traballo: 30.000 euros.

-De 11 a 20 postos de traballo: 42.000 euros.

-21 ou máis postos de traballo: 54.000 euros.

En ningún caso o importe desta axuda poderá
superar a contía de 9.000 euros por posto de traba-
llo estable creado.

Para os efectos desta axuda, só se terán en conta os
postos de traballo creados ata o 15 de setembro de 2008.

2. Esta axuda irá destinada a sufragar os gastos
necesarios derivados da posta en marcha da activi-
dade e do funcionamento da empresa. Serán subven-
cionables, a través desta axuda, os gastos de consti-
tución, os gastos pola compra de mercadorías, mate-
rias primas e outros aprovisionamentos, arrenda-
mento do local, gastos do seguro do local, man de
obra empregada na reforma ou adecuación do local,
arrendamento de equipos informáticos e maquinaria,
publicidade e subministracións, sempre que se rea-
licen e sexan efectivamente xustificados no primeiro
ano de actividade, mediante facturas e documentos
acreditativos do pagamento delas.

En ningún caso serán subvencionables, a través da
axuda regulada neste artigo, os gastos que poidan
ser considerados como investimento en activo fixo.

3. A solicitude deberá presentarse no décimo
segundo mes contado desde o inicio da actividade.
Entenderase que unha empresa inicia a súa activi-
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dade produtiva cando cause alta no imposto de acti-
vidades económicas, ou ben cando cause alta no
censo de obrigados tributarios do Ministerio de Eco-
nomía e Facenda.

CAPÍTULO III
COMPETENCIA E PROCEDEMENTO

Artigo 9º.-Competencia.

A competencia para coñecer e resolver as solicitu-
des de axudas e subvencións presentadas ao abeiro
desta orde, por delegación do conselleiro de Traba-
llo, corresponderalle ao director xeral de Promoción
do Emprego.

Artigo 10º.-Solicitudes, prazo e período de vixencia.

1. As solicitudes de axudas e subvencións dirixi-
ranse ao director xeral de Promoción do Emprego, e
presentaranse no rexistro da Consellería de Traballo,
ou por calquera das formas previstas no artigo 38.4º
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurí-
dico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común.

2. A presentación da solicitude de concesión de
subvención pola persoa ou entidade interesada com-
portará a autorización ao órgano xestor para solicitar
as certificacións que deba emitir a Axencia Estatal
da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da
Seguridade Social e a consellería competente en
materia de economía e facenda da Xunta de Galicia,
segundo o establecido no artigo 20 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia. Non obstan-
te, quen solicita poderá denegar expresamente o
consentimento, debendo achegar coas solicitudes as
devanditas certificacións.

3. Mediante a presentación da solicitude de sub-
vención a persoa ou entidade interesada presta
expresamente o seu consentimento á Consellería de
Traballo para incluír e facer públicos os datos rele-
vantes referidos ás axudas e subvencións recibidas,
así como ás sancións impostas, nos rexistros públi-
cos de axudas, subvencións e convenios e de san-
cións administrativas, regulados 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
(DOG nº 153, do 9 de agosto). Os dereitos de acce-
so, rectificación, consulta, cancelación e oposición
de datos de carácter persoal exerceranse ante o CIX-
TEC como responsable dos ficheiros con enderezo
na rúa Domingo Fontán, 9, 15702 Santiago de Com-
postela, de conformidade coas prescricións da Lei
orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección
de datos de carácter persoal.

4. Coa presentación da solicitude de subvención a
persoa ou entidade interesada autoriza expresamen-
te a Consellería de Traballo para que de acordo co
establecido nos números 3º e 4º do artigo 13 da Lei
4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas
prácticas na Administración pública galega, publi-

que as subvencións concedidas ao abeiro desta orde
no Diario Oficial de Galicia, con expresión da con-
vocatoria, o programa e crédito orzamentario con
que se imputan, a entidade beneficiaria, a contía
concedida e a finalidade da subvención, e na páxina
web oficial da Consellería de Traballo.

5. As solicitudes e os anexos deste programa están
dispoñibles na páxina web da Consellería de Traba-
llo: http://traballo.xunta.es.

6. Para o ano 2008, o prazo xeral de presentación
de solicitudes finalizará o 15 de setembro de 2008.

7. De acordo co previsto no artigo 4 do Decreto
56/2007, do 15 de marzo, polo que se establece un
programa de apoio ás iniciativas de emprego de base
tecnolóxica (IEBT), na presentación das solicitudes
as persoas ou entidades beneficiarias poderán con-
tar co asesoramento dos e das axentes con especiali-
zación en IEBT, da rede coordinada pola Consellería
de Traballo (www.tecnicosempregogalicia.xunta.es).

Artigo 11º.-Documentación.

As solicitudes deberán presentarse nos modelos
normalizados que figuran como anexos numéricos
desta orde, xunto coa seguinte documentación, orixi-
nal ou copia compulsada:

1. Documentación común para todas as modalida-
des de axuda:

a) Se quen solicita é persoa física, DNI e acredita-
ción do número de identificación fiscal, e se é per-
soa xurídica, DNI e poder suficiente da persoa
representante que actúa en nome da entidade e NIF
da empresa.

b) Alta no imposto de actividades económicas, ou
ben alta no censo de obrigados tributarios do Minis-
terio de Economía e Facenda.

De tratarse de persoa xurídica, escritura de cons-
titución e inscrición no Rexistro Mercantil ou, se é o
caso, no Rexistro de Cooperativas.

No suposto de que se solicite a subvención finan-
ceira con anterioridade ao inicio da actividade, a
documentación deberá presentarse na fase de xusti-
ficación do pagamento.

c) Declaración comprensiva do conxunto de todas
as solicitudes efectuadas ou concedidas, para o mes-
mo proxecto ou actividade, polas administracións
públicas competentes ou outros entes públicos (ane-
xo V) ou, de ser o caso, unha declaración de que non
se solicitaron nin percibiron outras axudas ou sub-
vencións (no modelo de solicitude).

d) Ficha de solicitude de transferencia bancaria e
certificación da entidade bancaria acreditativa de
que quen solicita é titular da conta (anexo VI).

e) Documentación acreditativa de se encontraren
ao día nas súas obrigas tributarias -estatais e auto-
nómicas- e coa Seguridade Social e de que non
teñen pendente de pagamento ningunha outra débe-
da coa Administración da comunidade autónoma,
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unicamente no suposto de que a persoa ou entidade
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 Economía e Facenda da Xunta de
Galicia.

2. Documentación específica:

a) Axuda á creación de emprego estable:

-Declaración do número de empregos estables de
carácter indefinido polos que se solicita subvención,
con indicación de se son ou non persoas tituladas
universitarias, con expresión da data de incorpora-
ción efectiva (anexo III).

-Copia simple do DNI das persoas traballadoras
contratadas, e, de ser o caso, documentos acreditati-
vos dos períodos de inscrición como demandantes de
emprego na oficina pública de emprego, así como do
tempo de permanencia en situación de desemprego
segundo os datos do informe da vida laboral da
Tesouraría Xeral da Seguridade Social, contratos de
traballo e alta na Seguridade Social. E, se é o caso,
certificación académica de terminación dos estudos
ou copia compulsada do título universitario.

b) Subvención para a contratación de persoal
experto técnico de alta cualificación:

-Memoria descritiva da necesidade da contrata-
ción de persoas expertas, número e perfís profesio-
nais delas e funcións que se van realizar en relación
coas categorías profesionais e custos laborais totais.

-Copia simple do DNI da persoa experta técnica,
contratos de traballo e altas na Seguridade Social.

c) Subvención ao apoio á función xerencial:

-Memoria descritiva da medida de apoio solicitado,
na cal consten, entre outros, a xustificación da súa
necesidade para o desenvolvemento da actividade
empresarial e o orzamento desagregado por conceptos,
os servizos que se desenvolveron e o calendario da súa
realización, así como a conformidade da empresa,
entidade ou persoa física que prestou o apoio e a acep-
tación da persoa ou entidade solicitante.

-Documentación acreditativa da solvencia profe-
sional da empresa, entidade física ou xurídica, que
prestase o servizo de apoio.

d) Subvención financeira:

-Memoria económica do proxecto que inclúa o
orzamento de investimentos e o plan de financia-
mento en relación coa finalidade ou obxecto da sub-
vención.

-Contrato de préstamo ou, no seu defecto, compro-
miso da entidade financeira sobre a concesión do
préstamo, no cal figuren as características e se faga
constar que a operación se acolle ao convenio subs-
crito para tal fin (anexo IV).

-Plan de investimentos xunto coas facturas, factu-
ras pro forma ou orzamentos dos activos fixos e, se é

o caso, xustificantes dos activos circulantes que se
financiarán co préstamo.

-Declaración do número de empregos estables
creados e relación nominal das persoas que os vaian
ocupar, con indicación daqueles que hai que ter en
conta para o cálculo da subvención (anexo III).

e) Axuda para o inicio e posta en marcha da acti-
vidade:

-Memoria descritiva da actividade e orzamento dos
gastos necesarios para o inicio e posta en marcha da
actividade, con indicación daqueles a que se vai
destinar a subvención, así como das fontes de finan-
ciamento.

-Declaración do número de postos de traballo esta-
bles creados e relación nominal das persoas que os
vaian ocupar, con indicación daquelas que hai que
ter en conta para o cálculo da subvención (ane-
xo III).

Artigo 12º.-Instrución e tramitación.

Se a solicitude non estivese debidamente cuberta
ou non se presentase a documentación exixida, as
unidades administrativas encargadas da tramitación
do expediente, de conformidade co disposto no arti-
go 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxi-
me xurídico das administracións públicas e do pro-
cedemento administrativo común, requirirán a per-
soa ou entidade interesada para que, nun prazo
máximo e improrrogable de 10 días, emende a falta
ou presente os documentos preceptivos, coa adver-
tencia de que, se así non o fixer, se considerará
desistido da súa petición, logo da resolución que
deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42
da antedita lei.

Artigo 13º.-Procedemento de concesión, resolución
e recursos.

1. O procedemento de concesión das solicitudes
presentadas ao abeiro desta orde axustarase ao dis-
posto no artigo 19.2º da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, dado que polo obxecto e
finalidade da subvención non resulta necesario rea-
lizar a comparación e prelación das solicitudes pre-
sentadas nun único procedemento.

2. O órgano instrutor dos expedientes será o Servi-
zo de Programación e Xestión da Dirección Xeral de
Promoción do Emprego.

3. Logo da fiscalización pola intervención das pro-
postas emitidas polo dito servizo, as resolucións
serán ditadas polo órgano competente por delega-
ción do conselleiro de Traballo, e deberán serlles
notificadas ás persoas ou entidades interesadas. As
resolucións, de concesión ou denegatorias, deberán
ser sempre motivadas.

4. O prazo para resolver e notificar será de seis
meses, que se computarán desde a data de entrada
da solicitude no rexistro do órgano competente para
a súa tramitación. Transcorrido o devandito prazo
sen se ditar a resolución expresa, entenderase
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desestimada a solicitude, de acordo co establecido
nos artigos 1 e 2 da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de
adecuación da normativa da Comunidade Autónoma
de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modi-
ficación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

5. As resolucións que se diten neste procedemen-
to esgotan a vía administrativa e contra elas cabe
interpoñer recurso contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses, ante o órgano competente da
xurisdición contencioso-administrativa, e poderá
formularse, con carácter potestativo, recurso de
reposición, no prazo dun mes, ante o mesmo órgano
que ditou a resolución impugnada, de conformidade
co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, regula-
dora da xurisdición contencioso-administrativa, e na
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

Artigo 14º.-Xustificación e pagamento.

1. De non achegarse con anterioridade, o paga-
mento das axudas quedará condicionado á presenta-
ción, en prazo, nos termos e na forma que se sinale
na resolución de concesión, da documentación
común e específica que se exixa de forma expresa
nela, entre a cal deberá figurar a seguinte:

A. Documentación común para todos os tipos de
axuda:

-Documentación xustificativa para acreditar o
cumprimento da actividade para a cal se concedeu a
subvención segundo o tipo de axuda.

-Declaración complementaria da establecida no
artigo 11º.1 c) desta orde, do conxunto das axudas
solicitadas, tanto das aprobadas ou concedidas como
das pendentes de resolución, para o mesmo proxec-
to, das distintas administracións públicas competen-
tes ou doutros entes públicos, ou, de ser o caso, de
que non solicitou nin percibiu outras axudas e sub-
vencións (anexo V).

B. Documentación específica:

a) Subvención ao apoio á función xerencial:

-Facturas da empresa, entidade ou persoa física e
documentos acreditativos do pagamento delas, xus-
tificativas do custo do servizo recibido.

-Informe escrito da actuación de apoio desenvolvi-
da e, no caso de consistir na elaboración dun estudo
de mercado ou similar, presentarase copia del.

-Certificación da empresa, entidade ou persoa físi-
ca, da finalización do servizo de apoio prestado, coa
aceptación ou conformidade da empresa solicitante
cos servizos recibidos.

b) Subvención financeira:

-Copia do contrato de préstamo, no caso de non se
xuntar á solicitude.

-Copia simple do DNI das persoas traballadoras
contratadas.

-No caso de contratacións iniciais, se é o caso,
documentos acreditativos dos períodos de inscrición
como demandantes de emprego na oficina pública
de emprego, así como do tempo de permanencia en
situación de desemprego segundo os datos do infor-
me da vida laboral da Tesouraría Xeral da Segurida-
de Social, contratos de traballo e alta na Seguridade
Social. E, se é o caso, certificación académica de
terminación dos estudos ou copia compulsada do
título universitario.

-No caso de transformacións e para acreditar a
situación de desemprego na data de formalización do
contrato temporal de que trae causa, se é o caso,
documento acreditativo dos períodos de inscrición
como demandante de emprego na oficina pública de
emprego, informe da vida laboral da Tesouraría
Xeral da Seguridade Social, o contrato temporal de
que trae causa e as súas posibles prórrogas, así como
a comunicación da conversión do contrato temporal
en indefinido á oficina pública de emprego e a
comunicación de variación de datos á Seguridade
Social. E, se é o caso, certificación académica de
terminación dos estudos ou copia compulsada do
título universitario.

-De non presentarse con anterioridade, alta no
imposto de actividades económicas, ou ben alta no
censo de obrigados tributarios do Ministerio de Eco-
nomía e Facenda, e se quen solicita é persoa xurídi-
ca, escritura de constitución e inscrición no Rexis-
tro Mercantil ou, se é o caso, no Rexistro de Coope-
rativas.

c) Axuda para o inicio e posta en marcha da acti-
vidade:

-Documentación xustificativa da realización dos
gastos imputados á subvención, mediante facturas e
documentos acreditativos do pagamento delas.

-Copia simple do DNI das persoas traballadoras
contratadas.

-No caso de contratacións iniciais, se é o caso,
documentos acreditativos dos períodos de inscrición
como demandantes de emprego na oficina pública
de emprego, así como do tempo de permanencia en
situación de desemprego segundo os datos do infor-
me da vida laboral da Tesouraría Xeral da Segurida-
de Social, contratos de traballo e alta na Seguridade
Social. E, se é o caso, certificación académica de
terminación dos estudos ou copia compulsada do
título universitario.

-No caso de transformacións e para acreditar a
situación de desemprego na data de formalización do
contrato temporal de que trae causa, documento
acreditativo dos períodos de inscrición como deman-
dante de emprego na oficina pública de emprego,
informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Segu-
ridade Social, o contrato temporal de que trae causa
e as súas posibles prórrogas, así como a comunica-
ción da conversión do contrato temporal en indefini-
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do á oficina pública de emprego e a comunicación
de variación de datos á Seguridade Social. E, se é o
caso, certificación académica de terminación dos
estudos ou copia compulsada do título universitario.

2. Malia o sinalado no artigo 11º e no punto 1 des-
te artigo, a documentación exixida para a fase de
pagamento, común e específica, que sexa de posible
achega poderá presentarse xunto coa solicitude á
opción da persoa ou entidade interesada. Neste
suposto poderán tramitarse conxuntamente a conce-
sión e o pagamento da axuda.

3. Cando concorran varias modalidades de axudas,
só será necesario presentar unha vez a documenta-
ción coincidente, tanto na fase de solicitude como na
de xustificación do pagamento.

4. Non poderá realizarse o pagamento da subven-
ción en canto a persoa ou entidade beneficiaria non
se atope ao corrente no cumprimento das súas obri-
gas tributarias e fronte á Seguridade Social, e non
teña pendente de pagamento ningunha outra débeda
coa Administración pública da comunidade autóno-
ma ou sexa debedor por resolución de procedencia
de reintegro.

5. Os beneficiarios deberán presentar a documen-
tación xustificativa para o pagamento no prazo sina-
lado na resolución de concesión ou, de ser o caso,
ata o 30 de novembro de 2008. Excepcionalmente, o
dito prazo poderá ser prorrogado por un período de
15 días.

CAPÍTULO IV
INCOMPATIBILIDADES E OBRIGAS

Artigo 15º.-Incompatibilidades e concorrencia.

1. Os incentivos económicos establecidos nesta
orde serán complementarios e compatibles entre si,
agás no disposto no artigo 5º.4, e con calquera outra
axuda da Unión Europea, doutras administracións
públicas ou entes públicos ou privados pero, sen que
en ningún caso, illadamente ou en concorrencia con
outras, poidan superar os límites establecidos pola
Unión Europea e os que establece o artigo 17º.3 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia.

2. Non se poderán imputar os mesmos gastos para
as distintas modalidades da axuda previstas nesta
orde, agás naqueles casos en que só se toman como
referencia para o cálculo da contía do incentivo.

3. As subvencións reguladas nesta orde serán
incompatibles coas axudas establecidas nos progra-
mas de iniciativas locais de emprego e de iniciativas
de emprego rural, de promoción do emprego autóno-
mo, de integración laboral das persoas afectadas de
diversidade funcional en centros especiais de
emprego e de promoción do emprego autónomo das
persoas afectadas de diversidade funcional, así
como no programa de promoción do emprego en coo-
perativas e sociedades laborais, agás que se trate da
axuda para a adquisición da condición de socio ou

socia traballador/a dunha cooperativa de traballo
asociado ou dunha sociedade laboral, convocados
pola Consellería de Traballo.

4. A axuda á creación de emprego estable e a sub-
vención para a contratación de persoal experto téc-
nico de alta cualificación serán incompatibles coas
establecidas nos diferentes programas de fomento da
contratación por conta allea convocados pola Conse-
llería de Traballo. Os ditos incentivos serán compa-
tibles, de ser o caso, con axudas ou bonificacións ás
cotizacións á Seguridade Social.

Artigo 16º.-Exclusións.

Exclúense dos beneficios do programa establecido
nesta orde:

a) Os empregos de carácter estable realizados con
persoas desempregadas que, nos 24 meses anterio-
res á data de alta na Seguridade Social, prestasen
servizos mediante un contrato indefinido en empre-
sas ou grupos de empresas, en que participasen per-
soas ou entidades que, pola súa vez, sexan promoto-
ras da empresa solicitante.

b) As persoas promotoras que, nos tres meses
inmediatamente anteriores á data de inicio da nova
actividade, estivesen de alta como traballadoras
autónomas ou traballadores autónomos en calquera
réxime da Seguridade Social.

c) Así mesmo, serán excluídas as persoas ou enti-
dades solicitantes que incorran nalgunha das prohi-
bicións que aparecen recollidas no artigo 10.2º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia.

Artigo 17º.-Obrigas das persoas ou entidades bene-
ficiarias.

1. Son obrigas das persoas ou entidades beneficia-
rias das axudas e subvencións:

a) Estar ao día nas súas obrigas tributarias estatais
e autonómicas e da Seguridade Social, así como non
ter pendente de pagamento ningunha outra débeda,
por ningún concepto, coa Administración pública da
comunidade autónoma, con anterioridade a ditarse a
proposta de resolución de concesión e realizar a pro-
posta de pagamento da subvención.

b) Realizar a actividade que fundamente a conce-
sión da axuda ou subvención durante un tempo
mínimo de tres anos, salvo cesamento por causas
alleas á súa vontade, o que deberán acreditar de
maneira que faga fe.

c) Comunicarlle ao órgano concedente calquera
modificación das condicións tidas en conta para a
concesión da subvención, así como dos compromisos
e obrigas asumidos polas persoas ou entidades bene-
ficiarias e, de ser o caso, a obtención concorrente de
subvencións, axudas, ingresos ou recursos que
financien a actividade subvencionada. Esta comuni-
cación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza



5.410 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 61 � Luns, 31 de marzo de 2008

e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada aos fondos percibidos.

d) Adoptar as medidas axeitadas de difusión para
darlle publicidade ao financiamento público das
actuacións subvencionadas pola Consellería de Tra-
ballo, así como, se é o caso, cofinanciadas polo Fon-
do Social Europeo, nos termos establecidos no
Regulamento (CE) nº 1828 da Comisión, do 8 de
decembro de 2006, polo que se fixan normas de
desenvolvemento do Regulamento (CE) nº
1083/2006, do Consello, polo que se establecen as
disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Euro-
peo e ao Fondo de Cohesión, e o Regulamento (CE)
nº 1080/2006, do Parlamento Europeo e do Conse-
llo, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional (DOUE L371, do 27 de decembro).

e) O sometemento ás actuacións de control, com-
probación e inspección que efectuará a Consellería
de Traballo, ás de control financeiro que correspon-
dan, se é o caso, á Intervención Xeral da Comunida-
de Autónoma, ás previstas na lexislación do Tribu-
nal de Contas e o Consello de Contas, ou a outros
órganos da Administración do Estado ou da Unión
Europea, e fornecer canta información lle sexa
requirida no exercicio das actuacións anteriores.

f) Crear, no primeiro ano de actividade, emprego
estable para persoas desempregadas inscritas como
demandantes de emprego no Servizo Público de
Emprego, respectando a proporción dunha persoa
con titulación universitaria por cada 4 postos de tra-
ballo.

g) As empresas deberán manter os postos de traba-
llo creados e que serviron de cálculo para as distin-
tas modalidades de axuda durante un período míni-
mo de tres anos.

h) Aqueloutras obrigas establecidas no artigo 11
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia.

2. As empresas beneficiarias dos incentivos pre-
vistos nesta orde deberán cumprir, respecto das dis-
tintas modalidades de axuda, as seguintes obrigas:

a) Axuda á creación de emprego estable: as empre-
sas beneficiarias, co fin de garantir o mantemento
dos postos de traballo estables creados que fosen
obxecto de subvención, deberán presentar, dentro do
primeiro trimestre de cada ano, unha relación da
variación das altas e baixas do persoal adscrito.

Esta obriga manterase durante tres anos desde a
data de realización da contratación indefinida
obxecto de subvención.

Cando no período de tres anos, desde a data da
incorporación á empresa, se produza o cesamento
dalgunha persoa traballadora, a empresa beneficia-
ria está obrigada a cubrir a vacante no prazo dun
mes e, polo menos, en tempo de dedicación igual ao
anterior, debendo reunir o novo traballador ou nova

traballadora o requisito de pertencer a algún colec-
tivo beneficiario polo que se poida conceder unha
subvención por importe igual ou superior ao da per-
soa que causase baixa e, de ser o caso, a condición
de posuír titulación universitaria, o que deberá ser
comunicado ao órgano que concedeu a axuda dentro
dos 20 días seguintes ao da substitución. Esta nova
incorporación non dará lugar, en ningún caso, a
unha nova axuda por creación de emprego.

b) Subvención para a contratación de persoal
experto técnico de alta cualificación: as empresas
deberán manter no seu cadro de persoal a persoa
experta técnica contratada, como mínimo, polo tem-
po subvencionado, e presentar no prazo de dous
meses desde a finalización do período subvenciona-
do:

-Unha memoria das actividades realizadas polas
persoas expertas.

-Nóminas e transferencias bancarias e boletíns de
cotización á Seguridade Social (TC2) do persoal
experto técnico contratado, correspondentes ao
período subvencionado.

No suposto de cesamento da persoa experta técni-
ca contratada, a empresa beneficiaria está obrigada
a cubrir a vacante no prazo dun mes e, polo menos,
en tempo de dedicación igual ao anterior, o que lle
deberá ser comunicado ao órgano que concedeu a
axuda dentro dos 20 días seguintes ao da substitu-
ción. Esta nova incorporación non dará lugar, en
ningún caso, a unha nova axuda.

c) Subvención financeira:

1. A persoa ou entidade beneficiaria da subven-
ción acreditará, no primeiro trimestre natural de
cada ano e ata a súa completa xustificación, median-
te facturas, escrituras públicas ou contratos, así
como os correspondentes xustificantes de pagamen-
to, que o importe de préstamo subvencionado foi
destinado a financiar os investimentos obxecto da
subvención.

A persoa ou entidade beneficiaria, no prazo de 30
días desde a data en que teña coñecemento do paga-
mento efectivo da subvención, ten que presentar
certificación expedida pola entidade financeira,
acreditativa da amortización do principal do présta-
mo na contía subvencionada.

2. As empresas deberán manter os postos de traba-
llo tidos en conta para o cálculo da axuda durante un
período mínimo de tres anos desde a data de realiza-
ción da contratación indefinida.

Cando no período de tres anos, desde a data da
contratación indefinida, se produza o cesamento dal-
gunha persoa traballadora, a empresa beneficiaria
está obrigada a cubrir a vacante no prazo de un mes,
debendo reunir o novo traballador ou nova traballa-
dora o requisito de pertencer a algún colectivo bene-
ficiario, o que deberá ser comunicado ao órgano que
concedeu a axuda dentro dos 20 días seguintes ao da
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substitución. Esta nova incorporación non dará
lugar, en ningún caso, a unha nova axuda por crea-
ción de emprego.

d) Axuda para o inicio e posta en marcha da acti-
vidade: as empresas deberán manter os postos de
traballo tidos en conta para o cálculo da axuda
durante un período mínimo de tres anos desde a data
de realización da contratación indefinida.

Cando no período de tres anos, desde a data da
contratación indefinida, se produza o cesamento dal-
gunha persoa traballadora, a empresa beneficiaria
está obrigada a cubrir a vacante no prazo dun mes,
debendo reunir o novo traballador ou nova traballa-
dora o requisito de pertencer a algún colectivo bene-
ficiario, o que deberá ser comunicado ao órgano que
concedeu a axuda dentro dos 20 días seguintes ao da
substitución. Esta nova incorporación non dará
lugar, en ningún caso, a unha nova axuda por crea-
ción de emprego.

Artigo 18º.-Modificación da resolución de conce-
sión.

Toda alteración das condicións tidas en conta para
a concesión de axudas ou subvencións, así como a
obtención concorrente de subvencións e axudas
outorgadas por outras administracións ou outros
entes públicos ou privados, nacionais ou internacio-
nais, poderá dar lugar á modificación da resolución
de concesión e, eventualmente, á súa revogación.

Artigo 19º.-Revogación e reintegro.

1. Procederá a revogación das subvencións e axu-
das, así como o reintegro total ou parcial das canti-
dades percibidas e a exixencia do xuro de demora
correspondente desde o momento do pagamento da
subvención ata a data en que se acorde a proceden-
cia do reintegro, nos casos previstos no artigo 33 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia.

A obriga de reintegro establecida no parágrafo
anterior enténdese sen prexuízo do establecido no
Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo
que se aproba o texto refundido da Lei sobre infrac-
cións e sancións na orde social.

2. No caso de incumprimentos parciais o órgano
competente determinará a cantidade que deberá
reintegrar o beneficiario respondendo ao principio
de proporcionalidade en función dos custos xustifi-
cados e as actuacións acreditadas. No caso de
incumprimento, salvo que se acrediten causas alleas
á vontade do beneficiario, respecto da obriga esta-
blecida no artigo 17º.1 b) de manter a súa activida-
de empresarial e a súa alta na Seguridade Social ou
equivalente durante polo menos tres anos, e sempre
que o cumprimento se aproxime de forma significa-
tiva ao cumprimento total, entendendo como tal o ter
mantido a actividade durante polo menos dous anos
e acredite o beneficiario unha actuación inequivoca-
mente tendente á satisfacción dos seus compromi-

sos, procederá o reintegro das subvencións percibi-
das, de forma proporcional ao tempo que reste para
o cumprimento dos tres anos.

Artigo 20º.-Seguimento e control.

A Dirección Xeral de Promoción do Emprego
poderá comprobar, en todo momento, a aplicación
das subvencións concedidas para os fins programa-
dos. Para estes efectos, as persoas ou entidades
beneficiarias deberán cumprir as obrigas que se
establezan nesta orde e na resolución de concesión.

Artigo 21º.-Réxime de axudas.

1. Estas axudas están sometidas ao réxime de
minimis, nos termos establecidos no Regulamento
(CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro,
relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do tratado
CE ás axudas de minimis. Esta circunstancia farase
constar expresamente na resolución das solicitudes
de subvención. Polo tanto a axuda total de minimis
concedida a unha empresa non será superior a
200.000 euros durante calquera período de tres
exercicios fiscais, ou a 100.000 euros no suposto
dunha axuda concedida a unha empresa que opere
no sector do transporte pola estrada.

2. Por tratarse de axudas sometidas ao réxime de
axudas de minimis, non poderá concederse a empre-
sas dos seguintes sectores:

a) Pesca e acuicultura, segundo se establece no
Regulamento (CE) nº 104/2000 do Consello.

b) Produción primaria dos productos agrícolas que
figuran na lista do anexo I do tratado.

c) Actividades relacionadas coa exportación a paí-
ses terceiros ou estados membros cando a axuda
estea vinculada directamente ás cantidades exporta-
das, á creación e funcionamento dunha rede de dis-
tribución ou a outros gastos de explotación vincula-
dos á actividade de exportación.

d) Carbón, segundo se define no Regulamento (CE)
nº 1407/2002.

e) No suposto das empresas que realicen por con-
ta allea operacións de transporte por estrada, non
poderá concederse axudas para a adquisición de
vehículos de transporte de mercadorías por estrada.

f) Empresas en crise.

Disposicións adicionais

Primeira.-Sen prexuízo das facultades que teñan
atribuídas outros órganos da Administración do
Estado ou da comunidade autónoma, a Consellería
de Traballo levará a cabo a función de control, así
como da avaliación e seguimento deste programa.

Para realizar as ditas funcións poderanse utilizar
cantos medios estean ao dispor da Consellería de
Traballo para comprobar o cumprimento dos requisi-
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tos exixidos nesta orde e demais normas vixentes
que resulten de aplicación.

Ademais, os e as axentes con especialización en
IEBT que realizan os labores de acompañamento e
asesoramento colaborarán nas actuacións de segui-
mento e avaliación das empresas cualificadas como
IEBT unha vez iniciada a súa actividade.

As empresas beneficiarias das axudas recollidas
nesta orde terán a obriga de cubrir anualmente un
cuestionario elaborado polos e polas axentes con
especialización en IEBT, para os efectos da realiza-
ción dun seguimento anual delas.

Segunda.-A Consellería de Traballo poderá requi-
rir en todo momento a documentación orixinal que
se considere necesaria para acreditar mellor o exac-
to cumprimento das condicións exixidas para os
diferentes tipos de axuda previstas nesta orde, agás
aquela que de acordo co artigo 35 f) da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común, xa se encontre en poder da Administración
actuante.

Terceira.-Apróbase a delegación de atribucións do
conselleiro de Traballo no director xeral de Promo-
ción do Emprego, para resolver a concesión ou dene-
gación das axudas e subvencións previstas nesta
orde, para autorizar, dispoñer, recoñecer a obriga e
propoñer os correspondentes pagamentos, así como
para resolver os procedementos de reintegro das
subvencións indebidamente percibidas polas per-
soas ou entidades beneficiarias, respecto das resolu-
cións concesorias de que traen causa, ditadas por
delegación do conselleiro.

Cuarta.-A comprobación da inscrición no Servizo
Público de Emprego como demandante de emprego
non ocupado, na data de alta na Seguridade Social
dos traballadores e traballadoras, realizaraa directa-
mente o órgano xestor das axudas, agás que a inscri-
ción fose realizada noutro servizo público de empre-
go distinto da Comunidade Autónoma de Galicia.

Quinta.-A concesión das axudas e subvencións
previstas para o ano 2008 nesta orde estará suxeita
á existencia de crédito orzamentario. No seu caso, e
de acordo co disposto no artigo 31.4º da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia publica-
rase mediante resolución do director xeral de Pro-
moción do Emprego o esgotamento das partidas
orzamentarias asignadas.

Sexta.-No exercicio 2008 as axudas recollidas nesta
orde financiaranse con cargo ás aplicacións orzamenta-
rias 16.02.322C.470.2, código de proxecto 2007 00 675,
cun crédito de 3.792.691 euros; 16.02.322C.470.4,
código de proxecto 2007 00 677, cun crédito de
4.825.109 euros; 16.02.322C.472.1, código de proxecto
2008 00 551, cun crédito de 4.820.142 euros e
16.02.322C.472.2, código de proxecto 2008 00 560, cun
crédito de 2.624.125 euros.

Estas contías están recollidas na Lei 16/2007, do
26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunida-
de Autónoma de Galicia para o ano 2008, e consti-
túen o importe global para o financiamento desta
orde; da orde pola que se establecen as bases regu-
ladoras do programa de incentivos á contratación por
conta allea de persoas desempregadas pertencentes
a colectivos en risco de exclusión social, cofinancia-
do polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2008; da orde pola que se
establecen as bases reguladoras do programa de
incentivos á contratación indefinida das mulleres
como medida para lograr un mercado de traballo
igualitario, cofinanciado polo Fondo Social Europeo,
e se procede á súa convocatoria para o ano 2008; da
orde pola que se establecen dos programas de incen-
tivos á contratación por conta allea como medida
para favorecer a inserción da mocidade, cofinancia-
dos polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2008; da orde pola que se
establecen as bases reguladoras dos programas para
o fomento da estabilidade no emprego, cofinancia-
dos polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2008; da orde pola que se
establecen as bases reguladoras e se convocan para
o ano 2008 os incentivos á contratación dirixidos a
favorecer a conciliación da vida laboral e familiar, e
das demais ordes que establezan as bases das medi-
das de fomento do emprego, incentivos á contrata-
ción por conta allea e actuacións de apoio a persoas
emprendedoras, autoemprego e economía social,
incluídos no programa orzamentario 322C.

Así mesmo, os ditos créditos poderán ser obxecto
de modificacións como consecuencia da asignación
ou da redistribución de fondos para o financiamento
dos programas de promoción do emprego, coas limi-
tacións que estableza a Conferencia Sectorial de
Asuntos Laborais ou as disposicións aplicables ás
axudas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Sétima.-Será obxecto de publicación no Diario
Oficial de Galicia e de comunicación ás persoas ou
entidades beneficiarias o cofinanciamento dos fon-
dos estruturais europeos no suposto de que algún
dos tipos de axudas regulados nesta orde sexan
incluídos no novo marco aprobado pola Comisión
Europea.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o director xeral de Promoción
do Emprego para dictar, no ámbito das súas compe-
tencias, as resolucións e instrucións necesarias para
o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte
ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2008.

Ricardo Jacinto Varela Sánchez
Conselleiro de Traballo
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Director xeral de Promoción do Emprego _________________________________________________________________

ANEXO  I

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDETR340E

EXPEDIENTE

Fondo Social
Europeo

UNIÓN EUROPEA

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

Orde do 25 de marzo de 2008  pola que se establecen as bases
reguladoras do programa de axudas e subvencións ás empresas
cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT),
cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2008.

,

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA PERSOA OU ENTIDADE SOLICITANTE

AXUDAS E SUBVENCIÓNS ÁS INICIATIVAS DE EMPREGO DE
BASE TECNOLÓXICA-IEBT:  (indicar cun X as axudas solicitadas).

AXUDA Á CREACIÓN  DE EMPREGO ESTABLE

SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE EXPERTOS TÉCNICOS DE ALTA CUALIFICACIÓN.

APOIO Á FUNCIÓN XERENCIAL

AXUDAS PARA O INICIO E A POSTA EN MARCHA DA ACTIVIDADE.

SUBVENCIÓN FINANCEIRA.

NOME OU RAZÓN SOCIAL

LOCALIDADE CÓDIGO POSTALPROVINCIA

CIF / NIF

TELÉFONO/FAX

ENDEREZO SOCIAL

CÓDIGO POSTAL

E na súa representación:

ENDEREZO

LOCALIDADE

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME

TELÉFONO

DNI

PROVINCIA

FAX

Nº DE REXISTRO IEBT

FORMA XURÍDICA DATA DE CONSTITUCIÓN DATA DE  INICIO DE ACTIVIDADE

Nº DE  INSCRICIÓN SS

ACTIVIDADE  ECONÓMICA (DESCRICIÓN) Nº CENTROS DE TRABALLOCNAE Nº DE EMPREGOS INICIAIS

A TEMPO COMPLETO A TEMPO PARCIAL

EN CALIDADE DE

CÓDIGO POSTAL

ENDEREZO

LOCALIDADE TELÉFONO

PROVINCIA

FAX

DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DECLARA QUE:
a) Todos os datos que constan nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos, e a empresa cumpre as condicións e requisitos exixidos para os tipos de axuda

que se solicitan.
b) Non se incorre en ningunha das incompatibilidades sinaladas  no artigo 15  nin nas exclusións previstas no artigo 16 da orde de convocatoria.
c) Indicar o que corresponda:

d) Autoriza a obtención dos certificados establecidos no artigo 10.2º da orde de convocatoria.
e) De conformidade cos números 3º e 4º do artigo 13 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, AUTORIZO EXPRESAMENTE  a consellería á publicación no Diario Oficial de Galicia, na  súa páxina web oficial,
e nos rexistros públicos correspondentes, dos datos de carácter persoal que exixen as referidas normas, referidos tanto a información sobre as axudas concedidas como ás
sancións, que como consecuencia delas puideren impoñerse.

e SOLICITA:
Nos termos descritos na documentación que se achega, relacionada no anexo II, as subvencións indicadas na parte superior.

Non solicitou nin percibiu ningunha axuda dunha Administración ou entidade pública.

Percibiu ou solicitou as axudas indicadas na relación que se achega (no modelo que figura como anexo V).
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EXPEDIENTE

I.-DOCUMENTACIÓN QUE TEN QUE ACHEGAR Á SOLICITUDE DE AXUDAS (ART. 11):
1. Documentación xeral (art. 11):

2. Documentación específica (art. 11):
a) Axuda á creación de emprego estable:

b) Subvención para a contratación de expertos técnicos de alta cualificación:

c) Apoio á función xerencial:

d) Subvención financeira:

e) Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA (INDÍQUESE CUN X A DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA)

AXUDAS A IEBT (TR340E)
ANEXO II

II.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR CON ANTERIORIDADE AO PAGAMENTO (ART. 14):
1. Documentación xeral (art. 14):

2. Documentación específica (art. 14):
a) Apoio á función xerencial

b) Subvención financeira:

c) Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade:

* A documentación exixida no artigo 11  ten que presentarse xunto coa solicitude.
* A documentación exixida no artigo 14 é necesaria para proceder ao pagamento da subvención; non obstante, e para axilizar a tramitación do expediente, poderá ser presentada xunto coa solicitude  á opción do interesado.
* Cando se soliciten dous ou máis tipos de axuda, só será necesario presentar unha vez a documentación coincidente, indicándoo na solicitude. Deben identificarse con claridade os tipos de axuda que se solicitan, marcándoos cun X

no primeiro recadro do modelo da solicitude.

Documentación xustificativa da realización dos gastos imputados á subvención (art. 14).

Documentación dos traballadores polos que se solicita subvención sea contratación inicial ou transformación (art. 14).

Copia simple do DNI.

Se é o caso, documentación acreditativa dos períodos de inscrición como demandante de emprego na oficina pública de emprego.

Informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

E se é o caso, certificación de terminación de estudos ou copia do título universitario.

Escritura de constitución e inscrición no Rexistro Mercantil ou no Rexistro de Cooperativas, alta no imposto de actividades económicas ou no censo de obrigados tributarios do
Ministerio de Economía e Facenda, de non se achegar á solicitude.

E, se é caso, certificación de terminación de estudos ou copia do título universitario.

Informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

Se é o caso, documentación acreditativa dos períodos de inscrición como demandante de emprego na oficina pública de emprego.

Copia simple do DNI.

Documentación dos traballadores polos que se solicita subvención sexa contratación inicial ou transformación (art. 14).

Copia do contrato do préstamo, de non achegarse coa solicitude (art. 14).

Certificación da empresa da finalización do servizo de apoio prestado (art. 14).

Informe da actuación de apoio desenvolvida e, se é o caso, copia do estudo de mercado ou similar realizado (art.14).

Facturas da empresa, entidade ou persoa física, acreditativas do custo do servizo recibido (art.14).

Declaración complementaria da establecida no art.11 do conxunto das axudas solicitadas, tanto das aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución, para o mesmo proxecto,
das distintas administracións públicas competentes ou entes públicos (modelo anexo V), ou, noutro caso, declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas (art.14).

Declaración do número de empregos estables creados e relación nominal de traballadores (modelo anexo III) (art. 11.2º e).

Memoria descritiva e orzamento de gastos, con indicación daqueles a que se vai destinar a subvención e fontes de financiamento (art. 11.2º e).

Declaración do número de empregos estables creados e relación nominal de traballadores (modelo anexo III) (art. 11.2º d).

Plan de investimento xunto coas facturas pro forma e xustificantes activo circulante (art. 11.2º d).

Contrato de préstamo ou, no seu defecto, compromiso da entidade financeira sobre a concesión do préstamo (modelo anexo IV) (art. 11.2º d).

Memoria económica do proxecto, cos orzamentos de investimento e plan de financiamento (art. 11.2º d).

Documentación acreditativa da solvencia profesional da empresa, entidade física ou xurídica, que preste o servizo de apoio (art. 11.2º c).

Memoria descritiva do apoio solicitado (véxase art. 11.2º c)

Memoria descritiva da necesidade da contratación de expertos, número e perfís profesionais, funcións para realizar e custos laborais totais (véxase art. 11.2º b).

Copia simple do DNI, contrato de traballo e alta na Seguridade Social (art. 11.2º b).

Copia simple do DNI.

Se é o caso, documentación acreditativa dos períodos de inscrición como demandante de emprego na oficina pública de emprego.

Informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

E, se é o caso, certificación de terminación de estudos ou copia do título universitario.

Declaración do número de empregos estables de carácter indefinido para ocupar e relación nominal de traballadores (modelo anexo III) (art. 11.2º a).

Ficha de solicitude de transferencia bancaria e certificación de existencia da conta (modelo anexo VI) (art. 11).

Se é o caso, declaración comprensiva do conxunto de axudas ou subvencións para o mesmo proxecto ou actividade solicitadas ou concedidas por outras administracións ou entidades
públicas (modelo anexo V). Ou, noutro caso, declaración de que non se solicitaron nin percibiron outras axudas (modelo de solicitude) (art. 11).

Alta no imposto de actividades económicas ou, se é o caso, alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio de Economía e Facenda (art. 11).

Se é persoa xurídica, escritura de constitución e inscrición no Rexistro Mercantil ou, se é o caso, no Rexistro de Cooperativas (art.11).

DNI/NIF do solicitante, se é persoa física (art. 11).

DNI e poder suficiente do representante que subscribe a solicitude e NIF da empresa, se o solicitante é persoa xurídica (art. 11).

No seu caso, documentación acreditativa de que se atopan ao día das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e coa Seguridade Social. (art. 11).

Contrato de traballo e alta na Seguridade Social.

En caso de transformacións de contratos temporais en indefinidos: contrato temporal de que trae causa e prórrogas, comunicación da conversión
do contrato temporal en indefinido á oficina pública de emprego e comunicación da variación de datos á Seguridade Social.

No caso de contratacións indefinidas iniciais: contrato de traballo e alta na Seguridade Social.

En caso de transformacións de contratos temporais en indefinidos: contrato temporal de que trae causa e prórrogas, comunicación da conversión
do contrato temporal en indefinido á oficina pública de emprego e comunicación da variación de datos á Seguridade Social.

No caso de contratacións indefinidas iniciais: contrato de traballo e alta na Seguridade Social.

Documentación dos traballadores polos que se solicita subvención (art. 11.2º a).
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DATOS DA ENTIDADE FINANCEIRA

SUCURSAL, RÚA

PROVINCIA

ENTIDADE FINANCEIRA

POBOACIÓN CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

EXPEDIENTE

COMPROMISO DA ENTIDADE FINANCEIRA DE CONCESIÓN DO PRÉSTAMO
(DOCUMENTO QUE DEBE PRESENTAR O SOLICITANTE XUNTO COA SOLICITUDE, DE NON ACHEGAR O

CONTRATO DE PRÉSTAMO)

ANEXO IV

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

Comprométese á concesión do préstamo detallado neste escrito, conforme o convenio subscrito coa Consellería de Traballo,
polo que solicita que a citada operación sexa cualificada como subvencionable,

(Sinatura do representante e selo da entidade financeira)

Asdo.:

DESTINO DO PRÉSTAMO (EN EUROS)
ACTIVO FIXO ACTIVO CIRCULANTE

CARACTERÍSTICAS DO PRÉSTAMO
IMPORTE DO PRÉSTAMO PRAZO DE AMORTIZACIÓN CARENCIA

TIPO DE XURO

ENDEREZO

 NIFAPELIDOS E NOME OU DENOMINACIÓN SOCIAL

PROVINCIA POBOACIÓN CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

DATOS DA PERSONA FÍSICA OU XURÍDICA TITULAR DO PRÉSTAMO
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DECLARACION EXPRESA DOUTRAS AXUDAS E DE AXUDAS EN RÉXIME DE MINIMIS

ANEXO V

CÓDIGO DO PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO

EXP. Nº

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:
Que esta entidade ten concedidas en réxime de minimis (Regulamento (CE) nº 1998/2006), neste ano e nos dous anteriores as seguintes axudas:

ORGANISMOANO 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.

E para que así conste ante o órgano competente, asina esta declaración no lugar e data abaixo indicados.

(Sinatura e selo da entidade)

, de de

Que para a mesma actividade ou proxecto esta entidade solicitou e/ou obtivo as axudas que se relacionan a seguir:

nome e representación da entidade

Don/Dona , con DNI nº

con NIF/CIF nº en calidade de

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE

ORGANISMOANO IMPORTE   € TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA
SOLICITADA CONCEDIDA

AXUDAS
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EXPEDIENTE

ANEXO VI

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

ENDEREZO

TITULAR DA CONTA

POBOACIÓN

DNI/NIF

TELÉFONOCÓDIGO POSTALLOCALIDADE

CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DA SUCURSAL DÍXITOS DE CONTROL CÓDIGO DA CONTA CORRENTE

NOME DA ENTIDADE FINANCEIRA ENDEREZO (RÚA E NÚMERO)

PROVINCIA POBOACIÓN CÓDIGO POSTAL

DATOS BANCARIOS

Orde do 25 de marzo de 2008 pola que se
establecen as bases reguladoras e se con-
vocan para o ano 2008 os incentivos á
contratación dirixidos a favorecer a conci-
liación da vida laboral e familiar, cofi-
nanciada polo Fondo Social Europeo.

CERTIFICO:

Que os datos arriba reflectidos son correctos e corresponden a titular e número de conta.

SINATURA DO SOLICITANTE SINATURA E SELO DA ENTIDADE FINANCEIRA

Mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro,
esta comunidade autónoma asumiu as funcións e
servizos transferidos pola Administración do Estado
relativos á xestión realizada polo Instituto Nacional
de Emprego no ámbito do traballo, o emprego e a for-
mación e, a través dos decretos 211/2005, do 11 de
agosto, polo que se fixa a estrutura orgánica dos
departamentos da Xunta de Galicia e mais o Decre-
to 536/2005, do 6 de outubro, polo que se establece
a súa estrutura orgánica, modificado polo Decre-

to 20/2007, do 22 de febreiro, e polo Decre-
to 14/2008, do 7 de febreiro, a Consellería de Traba-
llo asume o exercicio das competencias e funcións,
entre outras materias, no relativo ás políticas activas
de emprego.

No marco establecido no artigo 40 da Constitución
española, nos artigos 29 e 30 do Estatuto de autono-
mía de Galicia, na Lei 56/2003, do 16 de decembro,
de emprego, e nos obxectivos de crecemento e
emprego da Unión Europea, uns dos obxectivos prio-
ritarios é a urxente necesidade de facer efectiva a
igualdade de oportunidades entre homes e mulleres
e de acadar así unha verdadeira integración da
muller no mercado laboral. As condicións laborais
das mulleres galegas é unha preocupación que se
reflicte claramente no acordo polo emprego asinado


