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de 200de,
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FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

Orde do 30 de decembro de 2008 pola que
se establecen as bases reguladoras do réxi-
me de axudas e subvencións ás empresas
cualificadas como iniciativas locais de
emprego (ILES), cofinanciadas polo Fon-
do Social Europeo, e se procede á súa con-
vocatoria para o ano 2009.

No marco establecido no artigo 40 da Constitución
española, na Lei 56/2003, do 16 de decembro, de
emprego, nos artigos 29 e 30 do Estatuto de autono-
mía de Galicia, nos obxectivos de crecemento e
emprego da Unión Europea, conforme a Estratexia
Europea de Emprego, e co obxectivo de que a Comu-

nidade Autónoma de Galicia acade maiores niveis
de desenvolvemento económico, de calidade no
emprego, de benestar social, e de cohesión no terri-
torio, cómpre adoptar políticas que promovan un
modelo de desenvolvemento económico que favoreza
a capacidade de toda a sociedade galega para crear
empresas e emprego.

Mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro,
esta comunidade autónoma asumiu as funcións e os
servizos transferidos pola Administración do Estado
relativos á xestión realizada polo Instituto Nacional
de Emprego (Inem) no ámbito do traballo, o empre-
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go e a formación, correspondéndolle o seu exercicio,
hoxe en día, á Consellería de Traballo, ao abeiro do
disposto no Decreto 536/2005, do 6 de outubro, polo
que se establece a súa estrutura orgánica, modifica-
do polos decretos 20/2007, do 22 de febreiro e
14/2008, do 7 de febreiro.

En consecuencia, e dentro do ámbito funcional da
Dirección Xeral de Promoción do Emprego, corres-
póndelle a convocatoria, regulación específica, xes-
tión e control das axudas e subvencións ás iniciati-
vas de emprego antes xestionadas polo Instituto
Nacional de Emprego e reguladas na actualidade
pola Orde ministerial do 15 de xullo de 1999.

O Acordo sobre obxectivos e medidas de emprego
de Galicia, asinado o 5 de febreiro de 2007 pola
Xunta de Galicia, a Confederación de Empresarios
de Galicia (CEG), UGT-Galicia e o Sindicato Nacio-
nal de CC.OO. de Galicia, dedica o capítulo décimo
aos obxectivos e medidas en materia emprendemen-
to, creación e desenvolvemento de empresas de
innovación e emprego, e empresas vinculadas aos
viveiros de emprego, establecéndose medidas con-
cretas en apoio do emprendemento e o autoemprego,
ás que responde esta orde.

Así mesmo, esta orde tamén responde ao mandato
do artigo 38º da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do tra-
ballo en igualdade das mulleres en Galicia, que
establece que o departamento da Administración
competente en materia de traballo poderá incluír,
nas actuacións programadas en relación coa política
de emprego destinadas a promover a inserción labo-
ral efectiva das mulleres, accións e actuacións de
discriminación positiva dirixidas á equiparación de
ambos os sexos no emprego por conta propia, e que
nas medidas dirixidas ao fomento de empresariado
feminino teranse en conta de xeito preferente as
mulleres emprendedoras con especiais dificultades
de inserción laboral ou en situacións marcadas pola
desvantaxe social.

O necesario desenvolvemento e diversificación do
tecido empresarial galego no contorno territorial
xustifican o deseño de programas dirixidos a fomen-
tar a iniciativa emprendedora co fin de potenciar o
crecemento económico e do emprego especialmente
no ámbito local e no medio rural, articulando unha
colaboración entre a Xunta de Galicia, as adminis-
tracións locais de carácter territorial e a iniciativa
privada, coa finalidade de facilitar e fomentar a apa-
rición de empresas xeradoras de emprego.

O Programa de apoio ás iniciativas locais de
emprego (ILE), agás a axuda ao inicio e posta en
marcha da actividade, está cofinanciado polo Fondo
Social Europeo, nunha porcentaxe do 80 por cento,
a través do Programa operativo plurirrexional de
adaptabilidade e emprego, número 2007 ES 05 UPO
001, aprobado pola decisión da Comisión Europea
do 15 de decembro de 2007, no marco de programa-
ción 2007-2013. A axuda para o inicio e posta en
marcha da actividade está cofinanciada polo Fondo

Social Europeo, nunha porcentaxe do 80 por cento,
a través do Programa operativo galicia do Fondo
Social Europeo no marco de converxencia, aprobado
pola decisión da Comisión Europea C (2007) 6733,
do 18 de decembro de 2007. Este cofinanciamento
do Fondo Social Europeo farase constar expresa-
mente nas resolucións de concesión.

Como novidades, nesta orde increméntanse as
contías das axudas para os desempregados de longa
duración, no contexto global do apoio específico da
Consellería de Traballo a prol deste colectivo, así
como para os desempregados procedentes de empre-
sas de sectores de actividade inmersas en procesos
de reestruturación dos seus cadros de persoal, como
consecuencia do menor crecemento económico.

As bases reguladoras e a convocatoria deste pro-
grama axústase ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, e en canto non se
opoña ao establecido nesta lei, ao Decreto
287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvol-
ve o réxime de axudas e subvencións públicas da
Comunidade Autónoma de Galicia; á Lei de orza-
mentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
para o ano 2009; e, no que resulte de aplicación, a
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subven-
cións e o seu Regulamento de desenvolvemento,
aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de
xullo.

De conformidade co disposto no artigo 1.1º da orde
da Consellería de Economía e Facenda do 11 de
febreiro de 1998, modificada pola Orde do 27 de
novembro de 2000 e do 25 de outubro de 2001, pola
que se regula a tramitación anticipada de expedien-
tes de gasto, é ao existir crédito axeitado para o dito
fin no proxecto de orzamentos xerais da comunidade
autónoma para o ano 2009, aprobado polo Consello
da Xunta de Galicia o 16 de outubro de 2008, o
financiamento das axudas previstas nesta orde reali-
zarase con cargo ás aplicacións orzamentarias sina-
ladas na disposición adicional oitava.

Consecuentemente con todo o anterior, consultado
o Consello Galego de Relacións Laborais, logo do
informe da Asesoría Xurídica, da Dirección Xeral de
Planificación Económica e Fondos Comunitarios, da
Dirección Xeral de Calidade e Avaliación das Polí-
ticas Públicas e da Intervención Delegada, e no
exercicio das facultades que me confire o artigo 34
da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora 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 e a convocatoria en réxime de concorrencia
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competitiva para o ano 2009 das subvencións esta-
blecidas pola Consellería de Traballo, en desenvol-
vemento do Decreto 9/2000, do 12 de xaneiro, polo
que se regulan as iniciativas de emprego e as súas
clases, así como o procedemento para a súa cualifi-
cación e inscrición rexistral, coa finalidade de
fomentar e promover na Comunidade Autónoma de
Galicia a creación de empresas innovadoras, econó-
mica e financeiramente viables, que xeren emprego
estable no ámbito local e no medio rural, mediante o
financiamento parcial dos custos necesarios para a
posta en marcha daqueles proxectos empresariais
previamente cualificados como iniciativas locais de
emprego (ILE) e inscritas no rexistro administrativo
habilitado para o efecto na Dirección Xeral de Pro-
moción do Emprego e nas delegacións provinciais da
Consellería de Traballo.

2. 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.-Normativa aplicable.

As solicitudes, tramitación e concesión destas
subvencións axustaranse ao disposto na Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e en can-
to non se opoña ao establecido nesta lei, ao Decre-
to 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desen-
volve o réxime de axudas e subvencións públicas da
Comunidade Autónoma de Galicia; ao texto refundi-
do da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999,
do 7 de outubro; á Lei de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009;
á Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subven-
cións, e o seu Regulamento de desenvolvemento,
aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de
xullo; á Orde ministerial do 15 de xullo de 1999,
pola que se establecen as bases de concesión de
subvencións públicas para o fomento do desenvolve-
mento local e impulso dos proxectos e empresas cua-
lificados como I+E; á orde TAS/816/2005, do 21 de
marzo, pola que se adecúan ao réxime xurídico esta-
blecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións as normas reguladoras de subvencións
que concedan o Servizo Público de Emprego Estatal
nos ámbitos de emprego e de formación profesional
ocupacional, e nesta orde.

Artigo 3º.-Entidades beneficiarias.

1. Poderán ser beneficiarias das axudas previstas
nesta orde as empresas privadas constituídas e que
iniciaran a súa actividade, calquera que sexa a for-
ma xurídica que adopten, incluídos autónomos/as e
as sociedades civís e as comunidades de bens, aín-

da que carezan de personalidade xurídica, que obti-
veran a cualificación como iniciativa de emprego,
local ou rural, e non transcorresen máis dun ano
desde a notificación da resolución de cualificación,
ou, de ser o caso, no prazo que se estableza na reso-
lución de cualificación, sempre que cumpran as
condicións e os requisitos establecidos nesta orde
para cada tipo de axuda.

No caso de sociedades civís e comunidades de
bens deberán facerse constar expresamente, tanto na
solicitude coma na resolución de concesión, os com-
promisos de execución asumidos por cada membro
da agrupación, así como o importe de subvención
que se vai aplicar para cada un deles, que terán
igualmente a consideración de beneficiario/a. En
calquera caso, deberán nomear unha persoa repre-
sentante ou apoderada única da agrupación, con
poderes bastantes para cumprir as obrigas que,
como beneficiaria, lle correspondan á agrupación.

2. Entenderase que unha empresa está constituída
desde o momento da súa inscrición no correspon-
dente Rexistro Mercantil ou, de ser o caso, no Rexis-
tro de Cooperativas. Cando se trate de empresario ou
empresaria individual ou comunidade de bens, can-
do cause alta no censo de obrigados tributarios do
Ministerio de Economía e Facenda.

3. Entenderase que inicia a súa actividade empre-
sarial cando cause alta no imposto de actividades
económicas ou, de ser o caso, desde a data de alta no
censo de obrigados tributarios do Ministerio de Eco-
nomía e Facenda.

CAPÍTULO II

MODALIDADES DE AXUDA

Artigo 4º.-Tipos de axuda.

1. Ao abeiro deste programa poderán solicitarse os
seguintes tipos de axudas:

a) Subvención á creación directa de emprego esta-
ble.

b) Subvención para a contratación de expertos téc-
nicos de alta cualificación.

c) Apoio á función xerencial.

d) Subvención financeira.

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

2. Terán a consideración de accións subvenciona-
bles as que se produzan no primeiro ano de activida-
de empresarial e sempre que observen as previsións
específicas contidas nos artigos seguintes para os
diferentes tipos de axuda.

3. Para os efectos das axudas recollidas neste pro-
grama, terán a consideración de persoas desempre-
gadas aquelas que figuren inscritas como deman-
dantes de emprego no Servizo Público de Emprego,
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e pola súa vez, carezan de ocupación, segundo o
informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Segu-
ridade Social no momento da súa alta no correspon-
dente réxime da Seguridade Social.

Artigo 5º.-Subvención á creación directa de empre-
go estable.

1. A creación de postos de traballo estables de
carácter indefinido, incluídos os dos propios promo-
tores e promotoras, que sexan ocupados por desem-
pregados e desempregadas inscritos/as como deman-
dantes de emprego no Servizo Público de Emprego
incentivaranse cada un deles cunha subvención de
4.800 euros. A subvención incrementarase no
suposto dunha muller desempregada ata 5.400
euros. Estes incentivos xerais terán un incremento
de 300 euros no suposto dun mozo ou dunha moza
desempregada menor de 30 anos. Para o suposto
dunha persoa desempregada con discapacidade, a
subvención acadará a contía de 6.000 euros.

Terán dereito a estes incentivos as cooperativas ou
sociedades laborais, cualificadas como iniciativas
de emprego, pola incorporación de persoas desem-
pregadas como socios/as traballadores/as ou de tra-
ballo.

Cando a dedicación sexa a tempo parcial, as con-
tías destes 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, na xornada ordinaria
legal.

2. Cando a dedicación inicial se realice a tempo
parcial e se transforme con posterioridade a tempo
completo, a empresa poderá solicitar a diferenza
entre a contía que se percibiu inicialmente e a que
corresponde por dedicación a tempo completo, sem-
pre que a dita modificación se produza dentro do
primeiro ano da actividade.

3. Cando se trate de contratacións indefinidas de
traballadores ou traballadoras 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.

4. Poderán ser obxecto desta subvención os postos
de traballo estables de carácter indefinido creados
ata o 30 de abril de 2009.

5. Non se poderá conceder esta axuda cando se
trate de traballadores ou traballadoras que prestasen
servizos na mesma empresa en virtude dun contrato
de carácter temporal.

Artigo 6º.-Subvención para a contratación de
expertos técnicos de alta cualificación.

Para a contratación de expertos ou expertas técni-
cos/as de alta cualificación, poderá concedérselles

ás empresas cualificadas como iniciativas de empre-
go unha subvención equivalente ao 50 por 100 dos
custos salariais totais, incluídas as cotizacións á
Seguridade Social por todos os conceptos, segundo a
duración do contrato, cun máximo de doce mensua-
lidades.

Quedan excluídos deste tipo de axudas as contra-
tacións ou incorporacións dos titulares ou socios e
socias da empresa cualificada como iniciativa de
emprego, así como do cónxuxe, ascendentes, des-
cendentes e demais parentes, por consanguinidade
ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, do
empresario/a ou de quen desempeñe cargos de
dirección ou sexan membros dos órganos de admi-
nistración das empresas que revistan a forma xurídi-
ca de sociedade, así como as que se produzan con
estas persoas citadas.

A subvención, que se concederá por unha soa vez,
terá como límite máximo, por todas as contratacións,
a contía de 18.000 euros, e estará condicionada á
xustificación pola empresa de que, coas contrata-
cións obxecto de subvención, se suplan carencias
ben identificadas para o desenvolvemento da activi-
dade empresarial e o bo fin dela.

Esta subvención é incompatible, para o mesmo
traballador ou traballadora, coa establecida no arti-
go 5º, e é compatible, se é o caso, coas bonificacións
de cotas á Seguridade Social previstas na normativa
estatal, sen que ambos os dous beneficios poidan
superar o 60% do custo salarial anual.

Artigo 7º.-Apoio á función xerencial.

1. Para o acompañamento na instalación da empre-
sa, poderase financiar o apoio ás funcións xerenciais
para axudar á persoa promotora ou empresario/a na
toma de decisións necesarias para o funcionamento
da empresa. O dito apoio poderá consistir nas
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, lle preste á per-
soa promotora ou empresario/a nas súas actividades
xerenciais durante un prazo de tempo determinado.

b) Axuda por formación, que incluirá os cursos
que a persoa promotora ou empresario/a 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 empresario/a 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 no período establecido no arti-
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go 4º punto 2 e deberá ser efectivamente xustificado,
mediante facturas e documentos bancarios acredita-
tivos do seu pagamento, con anterioridade á finaliza-
ción do período de xustificación establecido na reso-
lución de concesión ou, de ser o caso, ata o 31 de
outubro de 2009.

3. A contía da subvención de apoio á función
xerencial, que se pagará por unha soa vez, será de
ata o 75 por 100 do custo dos servizos recibidos cun
límite máximo de 12.000 euros polo conxunto das
modalidades de asistencia técnica previstas.

Artigo 8º.-Subvención financeira.

1. A subvención financeira ten por finalidade pro-
mover 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 iniciativas de emprego. Non obs-
tante, poderase destinar ata un 25 por cento importe
do préstamo para financiar o activo circulante.

2. Os préstamos, para seren subvencionables,
deberán ser concedidos polas entidades financeiras
que teñan subscrito convenio coa Consellería de
Traballo, e deberanse formalizar no período com-
prendido entre o inicio da actividade e o 31 de outu-
bro de 2009 ou, de ser o caso, no prazo específico
establecido na resolución de concesión. En todo
caso, a entidade beneficiaria debe acreditar o inves-
timento en activo fixo sen incluír o imposto sobre o
valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indi-
rectos equivalentes cando sexan susceptibles de
recuperación ou compensación, e realizar tal inves-
timento no período establecido no artigo 4º punto 2
e, en todo caso, ata 30 de novembro de 2009. Non se
admitirá, para efectos da súa xustificación, a adqui-
sición de bens usados con cargo ao préstamo obxec-
to da axuda, agás no suposto de traspaso de nego-
cios. No suposto das empresas que realicen por con-
ta allea operacións de transporte por estrada, non
poderá concederse esta subvención para a adquisi-
ción de vehículos de transporte de mercadorías por
estrada.

3. Esta subvención, pagadoira dunha soa vez, será
equivalente á redución de ata seis puntos do tipo de
xuro fixado pola entidade financeira que conceda o
préstamo, calculada sobre os oito primeiros anos de
vixencia destes sen que, en ningún caso, o tipo de
xuro que deba satisfacer o beneficiario, 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 subvención o tipo de
xuro vixente na data da resolución da subvención,
ou o vixente na data da sinatura do contrato do prés-
tamo se esta é anterior.

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.

4. Esta subvención ten como límite a contía máxi-
ma de 5.100 euros por emprego estable creado para
persoas desempregadas ata o 30 de abril de 2009,
segundo o previsto no artigo 4º.3 e no artigo 5º.1
desta orde.

Artigo 9º.-Axuda para o inicio e posta en marcha
da actividade.

1. Para que unha iniciativa de emprego poida
beneficiarse da axuda prevista neste artigo ten que
supoñer, cando menos, a creación directa de empre-
go estable para unha persoa desempregada, segundo
o previsto no artigo 4º.3 e no artigo 5º.1 desta orde.

2. Esta axuda consistirá nunha subvención para o
financiamento dos gastos necesarios para o inicio e
a posta en marcha da actividade. O importe máximo
desta axuda determinarase en atención ao número
de postos de traballo estables que se van crear ata o
30 de abril de 2009, 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.

O importe da axuda non poderá superar o custo
total dos gastos subvencionables, e a contía de 6.000
euros por posto de traballo estable creado, agás no
suposto de que sexa ocupado por un mozo ou moza
menor de 30 anos ou por unha muller, que poderá
acadar a contía de 9.000 euros.

3. Esta axuda irá destinada a sufragar os gastos
necesarios derivados da posta en marcha da activi-
dade e do funcionamento da empresa, que se produ-
zan antes de que transcorra un ano desde o inicio da
súa actividade, sempre que se realicen no período
establecido no artigo 4º punto 2 e sexan efectiva-
mente xustificados, mediante facturas e documentos
bancarios acreditativos do seu pagamento, con ante-
rioridade á finalización do período de xustificación
establecido na resolución de concesión ou, se é o
caso, ata o 31 de outubro de 2009.

Os gastos subvencionables serán os gastos de
constitución da empresa, a compra de mercadorías,
materias primas e outros aprovisionamentos, arren-
damento do local e maquinaria, gastos do seguro do
local, publicidade e subministracións.

En ningún caso serán subvencionables, a través da
axuda regulada nesta base, os gastos que poidan ser
considerados como investimento en activo fixo.
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Artigo 10º.-Actividades vinculadas aos novos vivei-
ros de emprego.

1. As empresas cualificadas como iniciativas de
emprego terán dereito a un incremento do 10 por
cento da contía das subvencións reguladas nesta
orde, cando a súa actividade produtiva principal se
inscriba dentro dos ámbitos dos viveiros de emprego
que a continuación se relacionan:

a) Servizos da vida diaria:

-Os servizos a domicilio (preparación e distribu-
ción de comidas a domicilio; acompañamento e
prestación doutros servizos a persoas maiores no seu
domicilio; servizos a persoas enfermas no seu domi-
cilio; servizos de limpeza e pasada de ferro; servizos
administrativos).

-Coidado dos nenos e nenas (coidado e educación
de nenos e nenas por debaixo da idade escolar, acti-
vidades deportivas, recreativas e culturais para
nenos e nenas en idade escolar).

-Novas tecnoloxías da información e da comunica-
ción (como servizos a particulares no eido da cultu-
ra, da saúde, da comunicación, do lecer, como tele-
medecina, formación a distancia, teletraballo; servi-
zos ás empresas: información económica, servizos
comerciais, contabilidade a distancia, asistencia
especializada, ou como servizos públicos: teleservi-
zos, acceso a bases de datos, servizos administrati-
vos de información).

-Axuda para a inserción da mocidade en dificulta-
des e con desarraigamento social (axudas nos debe-
res escolares; centros de inserción profesional; edu-
cación na rúa; empresas de inserción).

b) Servizos de mellora do marco de vida:

-Mellora da vivenda (rehabilitación de vivendas
deterioradas; mantemento das vivendas).

-A seguridade (servizos de vixilancia e acollida;
instalación de materiais de seguridade; aparcadoi-
ros; televixilancia).

-Transportes colectivos locais (novas formas de
organización dos transportes colectivos; servizos
especializados con determinados colectivos de per-
soas usuarias).

-A revalorización dos espazos públicos urbanos
(rehabilitación de espazos públicos e barrios; mante-
mento de espazos públicos; iniciativas económicas e
comerciais en zonas vellas das cidades).

-Os comercios de proximidade (comercios en
zonas rurais; comercios nos barrios urbanos non
céntricos; puntos comerciais multiservizo en zonas
desfavorecidas).

c) Servizos culturais e de lecer:

-O turismo (turismo rural e cultural e outros novos
fenómenos turísticos; servizo de acompañamento e

acollida turística; novos servizos turísticos telemáti-
cos).

-O sector audiovisual (produción e distribución de
películas; produción e distribución de emisións tele-
visivas; televisión interactiva; acceso a distancia a
bibliotecas e museos).

-A valorización do patrimonio cultural (creación e
restauración de lugares de interese cultural; servizos
de difusión da cultura e acollida turística).

-O desenvolvemento cultural local (actividades de
valorización dos recursos e actividades culturais
locais como música, folclore, teatro, gastronomía,
artesanía).

d) Servizos de ambiente:

-A xestión dos residuos (recollida selectiva e trata-
mento dos residuos; actividades de investigación
para a reutilización dos materiais recuperados;
novas técnicas de automatización do tratamento dos
residuos).

-A xestión da auga (realización e xestión de
infraestruturas de xestión da auga; servizos de inves-
tigación tecnolóxica e transferencia de saber facer;
asistencia á xestión de infraestruturas locais; explo-
tación turística e deportiva das reservas hidráuli-
cas).

-A protección e o mantemento das zonas naturais
(actividades de protección e mantemento das zonas
rurais; actividades de investigación agronómica;
creación e xestión de parques e reservas naturais).

-A normativa, o control da contaminación e as ins-
talacións correspondentes (produción de bens e ser-
vizos ligados a tecnoloxías menos contaminantes;
desenvolvemento e aplicación de novas tecnoloxías
de economía da enerxía; mellora da xestión dos sis-
temas de control da contaminación e o ruído).

2. O incremento do 10 por cento establecido no
punto anterior, en todos os tipos de axuda previstos
nesta orde, aplicarase sobre o importe que corres-
pondería de tratarse doutra actividade, con indepen-
dencia de que, como consecuencia da aplicación do
incremento, se superen ou non os límites porcen-
tuais ou cuantitativos previstos para cada tipo de
axuda.

Artigo 11º.-Incremento dos incentivos.

As contías das axudas reguladas nos artigos 5º, 8º
e 9, e, se é o caso, co incremento establecido no arti-
go 10º desta orde, incrementaranse nun 10 por cen-
to, nos casos de persoas desempregadas que, téndo-
se en conta para o cálculo da subvención, no
momento da súa alta no correspondente réxime da
Seguridade Social, concorran algunhas das seguin-
tes circunstancias:

a) Traballadores e traballadoras desempregados/as
procedentes de empresas en crise, aqueles traballa-
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dores e traballadoras cuxa relación laboral se extin-
ga por algunha das causas económicas, técnicas,
organizativas ou de produción, ben a través do proce-
demento de regulación de emprego establecido nos
artigos 51 e 57 bis do Estatuto dos traballadores, ou
ben cando a extinción do contrato de traballo sexa
polas causas obxectivas recollidas no artigo 52 c) do
Estatuto dos traballadores.

b) Persoas desempregadas en situación de risco de
exclusión social pertencentes a algún dos seguintes
colectivos:

-Persoas perceptoras da renda de integración
social de Galicia ou aqueles que non poidan acceder
a ela, ben por falta do período exixido de residencia
ou empadroamento, ou ben por ter esgotado o perío-
do máximo de percepción legalmente establecido,
ou membros da súa unidade familiar en desemprego.

-Persoas que participen ou participasen en proce-
sos de rehabilitación ou reinserción social de drogo-
dependentes coa debida acreditación ou autoriza-
dos.

-Internos e internas de centros penitenciarios cuxa
situación penitenciaria lles permita acceder a un
emprego, así como liberados/as condicionais ou ex-
reclusos/as que non tivesen antes un primeiro
emprego fixo remunerado tras un período de priva-
ción de liberdade.

-Mulleres procedentes de casas de acollida que
presenten problemas adicionais de inserción ou
reinserción laboral.

-As persoas que teñan acreditada pola Administra-
ción competente a condición de vítima de violencia
doméstica por parte dalgún membro da unidade
familiar de convivencia.

-Mulleres que abandonasen o exercicio da prosti-
tución e se incorporen ao mercado laboral e transe-
xuais ou en proceso de reasignación sexual.

-Menores internos/as incluídos/as no ámbito de
aplicación da Lei orgánica 5/2000, do 12 de xanei-
ro, reguladora da responsabilidade penal dos meno-
res, cuxa situación lles permita acceder a un empre-
go, así como os que estean en situación de liberdade
vixiada e os ex-reclusos/as.

-Mozos e mozas que estean ou estivesen ata a súa
maioría de idade baixo a tutela ou garda da Admi-
nistración autonómica.

-Traballadores e traballadoras inmigrantes que
pasen a ser residentes da comunidade cuxas carac-
terísticas condicionen a súa integración social.

-Emigrantes retornados/as con graves necesidades
persoais ou familiares.

-Persoas que formen parte de colectivos ou mino-
rías cuxas características poidan condicionar as
súas posibilidades de integración social.

c) Persoas desempregadas de longa duración.

d) Traballadores ou traballadoras procedentes de
empresas dos sectores de actividade en reestrutura-
ción, segundo a lista recollida no anexo I desta orde.

Estes incrementos aplicaranse con independencia
de que, como consecuencia da súa aplicación, se
superen ou non os límites porcentuais ou cuantitati-
vos previstos para cada tipo de axuda.

CAPÍTULO III

COMPETENCIA E PROCEDEMENTO

Artigo 12º.-Competencia.

A competencia para coñecer e resolver as axudas
e subvencións previstas nesta orde, por delegación
do conselleiro de Traballo, corresponderalles:

a) Aos delegados e delegadas provinciais da Con-
sellería de Traballo, cando a actividade para a que
se solicita subvención se vaia desenvolver no res-
pectivo ámbito provincial.

b) Ao director xeral de Promoción do Emprego,
cando a actividade para a que se solicita subvención
se vaia desenvolver en máis dunha provincia desta
comunidade autónoma e/ou cando se trate de inicia-
tivas de emprego apoiadas por un departamento da
Xunta de Galicia.

Artigo 13º.-Solicitudes e prazo de presentación.

1. As solicitudes de axudas dirixiranse ao órgano
competente para resolver e presentaranse nos rexis-
tros das respectivas delegacións provinciais ou, de
ser o caso, no rexistro xeral da Consellería de Traba-
llo, ou por calquera das formas previstas no arti-
go 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modi-
ficada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común.

2. O prazo xeral para a presentación das solicitu-
des de todos os tipos de axudas do programa regula-
do nesta orde finalizará o 30 de abril de 2009.

3. En todo caso poderán solicitarse as axudas no
prazo máximo dun ano desde que se iniciou a activi-
dade empresarial. Cando este prazo finalice fóra do
prazo xeral establecido no número anterior, poderán
solicitarse as correspondentes subvencións dentro
do prazo de vixencia da próxima convocatoria deste
programa.

Entenderase como último día do prazo o corres-
pondente ao mesmo ordinal do día da alta no impos-
to de actividades económicas ou, de ser o caso, des-
de a data de alta no censo de obrigados tributarios
do Ministerio de Economía e Facenda. Se o último
día de prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao
primeiro día hábil seguinte e se no mes de vence-
mento non houbese día equivalente ao inicial do
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cómputo, entenderase que o prazo expira o último do
mes.

4. Cando se concedese ao abeiro do artigo 9º des-
ta orde un importe de subvención que non acadara a
contía máxima prevista, a persoa ou entidade bene-
ficiaria poderá formular outra solicitude ao abeiro da
seguinte convocatoria deste programa. Neste caso, a
contía que se vai conceder non poderá superar, en
concorrencia coa aboada ao abeiro da orde de con-
vocatoria do ano anterior, a contía máxima por posto
de traballo estable creado.

5. As iniciativas locais de emprego para as que, en
virtude da data da súa constitución e do inicio da
súa actividade, finalizase o prazo de presentación de
solicitude de axudas entre o 16 de setembro do ano
2008 e a data de publicación desta orde, poderán
acollerse ás modalidades de axudas previstas nesta
orde. Neste suposto deberán presentar as solicitudes
de axudas no mesmo prazo xeral establecido no
número 2 deste artigo.

6. As solicitudes e os anexos dos programas están
dispoñibles na páxina web da Consellería de Traba-
llo: http//traballo.xunta.es

Para cubrir as solicitudes de subvención poderá
empregarse a aplicación informática de axuda facili-
tada pola Consellería de Traballo na súa páxina web,
no punto de axudas e subvencións.

7. Para a presentación de solicitudes de axudas as
persoas ou entidades beneficiarias poderán contar
co asesoramento dos e das axentes de emprego e
desenvolvemento local da rede coordinada pola Con-
sellería de Traballo (www.tecnicosempregogali-
cia.xunta.es).

Artigo 14º.-Autorizacións.

1. A presentación da solicitude de subvención
pola persoa ou entidade interesada comportará a
autorización ao órgano xestor para solicitar as certi-
ficacións 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 obstante, a persoa ou entidade solicitante
poderá denegar expresamente o consentimento,
debendo achegar entón as devanditas certificacións.

2. 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 públicos
de axudas, subvencións e convenios e de sancións
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 acceso, rectificación,
consulta, cancelación e oposición de datos de carác-
ter persoal exerceranse ante o CIXTEC como respon-
sable dos ficheiros, con domicilio na rúa Domingo
Fontán, 9-15702 Santiago de Compostela, de confor-
midade coas prescricións da Lei orgánica 15/1999,
do 13 de decembro, de protección de datos de carác-
ter persoal.

3. 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,
publique as subvencións concedidas ao abeiro desta
orde no Diario Oficial de Galicia e na súa páxina
web oficial, con expresión da persoa ou entidade
beneficiaria, a contía e a súa finalidade.

Artigo 15º.-Documentación.

1. As solicitudes deberán presentarse nos modelos
normalizados que figuran como anexos numéricos
desta orde e deberán ir acompañadas do orixinal ou
fotocopia compulsada da documentación, común e
específica, que se relaciona.

2. As solicitudes de axudas deberán ir acompaña-
das da seguinte documentación común:

a) Se a persoa solicitante é persoa física, DNI e
acreditación do NIF e, se é persoa xurídica, DNI e
poder suficiente da persoa representante para actuar
en nome da entidade e NIF da empresa.

b) De tratarse de persoa xurídica, escritura de
constitución e inscrición no Rexistro Mercantil ou,
se é o caso, no Rexistro de Cooperativas, alta no
imposto de actividades económicas ou, de ser o caso,
alta no censo de obrigados tributarios no Ministerio
de Economía e Facenda.

c) Se é o caso, documentos acreditativos das cir-
cunstancias que determinen a pertenza aos colecti-
vos establecidos no artigo 11º desta orde.

d) Declaración comprensiva do conxunto de todas
as axudas solicitadas ou concedidas, para o mesmo
proxecto ou actividade, polas administracións públi-
cas competentes ou outros entes públicos ou, de ser
o caso, unha declaración de que non solicitou nin
percibiu outras axudas ou subvencións, así como
unha declaración das axudas de minimis obtidas no
exercicio corrente e nos dous anteriores (segundo
modelo anexo V).

e) Documentación acreditativa de que se encontra-
ren ao día das súas obrigas tributarias -estatais e
autonómicas- e coa Seguridade Social e de que non
teñen pendente de pagamento ningunha outra débe-
da coa Administración da comunidade autónoma,
unicamente no suposto de que quen solicita lle
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denega expresamente a autorización ao órgano xes-
tor para solicitar as certificacións que deban emitir
a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a
Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Conselle-
ría de Economía e Facenda da Xunta de Galicia.

f) Ficha de transferencia bancaria e certificación
da entidade financeira acreditativa de que quen soli-
cita é titular da conta (segundo o modelo do ane-
xo VII).

g) De conformidade co establecido no artigo 29 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia, cando o importe do gasto subvencionable supe-
re a contía de 12.000 euros no suposto de subminis-
tración de bens de equipo ou prestación de servizos
de consultoría ou asistencia técnica, a persoa intere-
sada deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
diferentes provedores, con carácter previo á contra-
tación do compromiso para a prestación do servizo
ou a entrega do ben, salvo que polas especiais carac-
terísticas dos gastos subvencionables non exista no
mercado suficiente número de entidades que o sub-
ministren ou presten, ou salvo que o gasto se reali-
zase con anterioridade á solicitude da subvención.

A elección entre as ofertas presentadas, que debe-
rán achegarse coa solicitude da subvención, realiza-
rase, de conformidade con criterios de eficiencia e
economía, e deberá xustificarse expresamente
nunha memoria a elección cando non recaia na pro-
posta económica máis vantaxosa.

3. Documentación específica:

a) Subvención á creación directa de emprego esta-
ble:

-Declaración do número de empregos estables de
carácter indefinido ocupados por colectivos benefi-
ciarios e relación nominal deles, con indicación da
data de incorporación efectiva (segundo o modelo
anexo IV).

-Copia simple do DNI e documentos acreditativos
do tempo de permanencia en situación de desempre-
go segundo os datos do informe da vida laboral da
Tesouraría Xeral da Seguridade Social actualizados
na data de alta na Seguridade Social.

-Documentos acreditativos da incorporación efec-
tiva con carácter indefinido e altas no corresponden-
te réxime da Seguridade Social.

-Declaración da empresa na que se faga constar os
custos salariais totais anuais de cada traballador/a
polo/a que se solicita subvención.

b) Subvención para a contratación de expertos ou
expertas técnicos/as de alta cualificación.

-Memoria descritiva da necesidade da contrata-
ción de expertos/as, número e perfís profesionais
deles, funcións que van realizar en relación coas
categorías profesionais e custos laborais totais.

-Contratos de traballo e altas na Seguridade
Social.

-Declaración da empresa na que se faga constar os
custos salariais totais anuais de cada traballador e
traballadora polo/a que se solicita subvención e
recibos dos salarios xa aboados á data da solicitude
e TC1 e TC2 dos meses xa ingresados.

c) Subvención ao apoio á función xerencial:

-Memoria descritiva da medida de apoio solicitada
na que consten, entre outros, a xustificación da súa
necesidade para o desenvolvemento da actividade
empresarial e o orzamento desagregado por concep-
tos, a proposta dos servizos que se van desenvolver
e o calendario previsto para súa realización, así
como a conformidade da empresa, entidade ou per-
soa física que vai prestar o apoio e a aceptación do
solicitante.

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

-Se é o caso, facturas efectivamente aboadas coa
súa correspondente xustificación bancaria do paga-
mento das medidas de apoio xa recibidas á data da
solicitude.

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 que figuren as características e se faga
constar que a operación se acolle ao convenio subs-
crito para tal fin (segundo o modelo do anexo VI).

-Plan de investimentos xunto coas facturas profor-
ma ou orzamentos dos activos fixos e, se é o caso,
facturas efectivamente aboadas á data da solicitude
dos investimentos en activos fixos que se financian
co préstamo.

-Declaración do número de empregos estables que
se van crear ata o 30 de abril de 2009 e relación
nominal das persoas que os vaian ocupar, con indi-
cación daqueles polos que se solicita a subvención
(segundo o modelo anexo IV).

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

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

-Declaración do número de postos de traballo esta-
bles que se van crear ata o 30 de abril de 2009 e
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relación nominal das persoas que os vaian ocupar,
con indicación daquelas polas cales se solicita a
subvención (segundo o modelo anexo IV).

-De ser o caso, facturas efectivamente aboadas coa
súa correspondente xustificación bancaria do paga-
mento dos gastos obxecto de subvención.

Artigo 16º.-Procedemento de concesión, instrución
e tramitación.

1. O procedemento de concesión das subvencións
recollidas nesta orde tramitarase en réxime de con-
correncia competitiva, nos termos establecidos no
artigo 19.1º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia.

2. O órgano instrutor dos expedientes será, de
acordo coa competencia para coñecer e resolver as
solicitudes, o Servizo de Promoción do Emprego das
delegacións provinciais da Consellería de Traballo,
ou o Servizo de Apoio a Emprendedores da Direc-
ción Xeral de Promoción do Emprego da Consellería
de Traballo, que realizarán as actuacións necesarias
para determinar o coñecemento e comprobación dos
datos en virtude dos cales se debe formular a pro-
posta de resolución.

3. Se a solicitude non estivese debidamente cuber-
ta ou non se achegase 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 fixese, se considerará por
desistida da súa petición, logo de resolución, que
deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42
da antedita lei.

4. O órgano competente para emitir o informe de
avaliación será a Comisión de Avaliación que terá a
seguinte composición:

Presidente: o secretario ou secretaria da respecti-
va delegación provincial ou a persoa titular da sub-
dirección xeral de Apoio á Contratación e a Empren-
dedores, segundo o correspondente ámbito de com-
petencias.

Vogais: o xefe ou xefa do servizo de Promoción do
Emprego da respectiva delegación provincial, ou do
servizo de Apoio a Emprendedores, segundo o
correspondente ámbito de competencias, e un técni-
co ou técnica dos ditos servizos que actuará como
secretaria ou secretario.

5. A valoración das solicitudes presentadas efec-
tuarase de acordo cos seguintes criterios:

a) Creación de postos de traballo de carácter esta-
ble. Ata 10 puntos.

b) Pertenza do persoal da empresa aos colectivos
definidos no artigo 11º desta orde. Ata 10 puntos.

c) Integración da dimensión de igualdade de opor-
tunidades entre mulleres e homes no proxecto
empresarial e/ou no destino das subvencións. Ata 10
puntos.

d) Creación de postos de traballo de carácter esta-
ble para mozos. Ata 10 puntos.

e) Proxectos cuxa actividade empresarial estea
vinculada aos novos viveiros de emprego. 5 puntos.

f) Empresas que teñan o seu domicilio social e
centro de traballo nun concello galego de menos de
20.000 habitantes, segundo as cifras de poboación
referidas ao 1 de xaneiro de 2007, resultantes da
revisión do Padrón municipal, publicadas polo Ins-
tituto Nacional de Estatística e declaradas oficiais
mediante o Real decreto 1683/2007, do 14 de
decembro (BOE nº 311, do 28 de decembro). 2 pun-
tos.

g) Emprego da lingua galega na elaboración e
desenvolvemento do proxecto. 1 punto.

6. Non obstante, non será necesario fixar unha
orde de prelación entre as solicitudes presentadas
que reúnan os requisitos establecidos, para o caso
de que o crédito consignado nesta convocatoria fose
suficiente atendendo ao número de solicitudes unha
vez finalizado o prazo de presentación, conforme ao
previsto no artigo 55 do Real decreto 887/2006, do
21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subven-
cións.

7. O órgano instrutor elevaralle o informe da Comi-
sión de Avaliación xunto coa proposta de concesión
ao órgano de resolución.

Artigo 17º.-Resolución e recursos.

1. Logo da fiscalización polas respectivas inter-
vencións das propostas emitidas polos correspon-
dentes servizos, as resolucións serán ditadas polo
órgano competente, por delegación do conselleiro de
Traballo, e deberán serlles notificadas ás persoas ou
entidades interesadas. As resolucións concesorias
ou denegatorias, deberán ser sempre motivadas.

2. O prazo para resolver e notificar a resolución
será de seis meses que se computará desde a data de
finalización do prazo xeral de presentación de soli-
citudes. Transcorrido o dito prazo sen que se ditase
resolución expresa, entenderase desestimada a soli-
citude, de acordo co establecido no artigo 1 e no
artigo 2 da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecua-
ción da normativa da Comunidade Autónoma de
Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modifica-
ción da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común.
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3. 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, de confor-
midade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso-administrati-
va. Poderá formularse, con carácter potestativo,
recurso de reposición, no prazo dun mes, ante o mes-
mo órgano que ditou a resolución impugnada, de
acordo coa Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxi-
me xurídico das administracións públicas e do pro-
cedemento administrativo común.

Artigo 18º.-Xustificación e pagamento.

1. A determinación dos gastos subvencionables
realizarase conforme o establecido no artigo 29 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia.

2. Considéranse gastos subvencionables aqueles
que, de xeito indubidable, respondan á natureza da
actividade subvencionada.

3. Considerarase gasto realizado o que foi efectiva-
mente pagado con anterioridade á finalización do
período de xustificación. Só se admitirá como docu-
mentación xustificativa do pagamento o documento
bancario acreditativo do seu aboamento.

4. As persoas e entidades beneficiarias deberán
presentar a documentación xustificativa para o
pagamento no prazo establecido na resolución de
concesión, ou, se é o caso, ata o 31 de outubro de
2009. Excepcionalmente este prazo poderá ser pro-
rrogado en 15 días de forma extraordinaria e debida-
mente xustificado.

5. De non achegarse con anterioridade, o paga-
mento das axudas quedará condicionado á presenta-
ción do orixinal ou copia compulsada, no prazo, nos
termos e na forma que se estableza na resolución de
concesión, da documentación que se exixa de forma
expresa nela, entre a que deberá figurar relacionada
nos puntos seguintes:

A. Documentación xeral para todos os tipos de
axuda:

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

-Declaración complementaria da establecida no
artigo 15º.2, letra d) desta orde, do conxunto das
axudas solicitadas, tanto das aprobadas ou concedi-
das como das pendentes de resolución para o mesmo
proxecto das distintas administracións públicas
competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o
caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas
ou subvencións, así como unha declaración das axu-
das de minimis obtidas no exercicio corrente e nos
dous anteriores (segundo modelo anexo V).

B. Documentación específica:

a) Subvención ao apoio á función xerencial:

-Facturas da empresa, entidade ou persoa física, e
documentos bancarios acreditativos do efectivo
pagamento do servizo recibido.

-Informe escrito da actuación de apoio desenvolvi-
da e, para o 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, de non se xuntar á
solicitude.

-Documentos acreditativos da incorporación e alta
no correspondente réxime da Seguridade Social das
persoas que se incorporan á empresa para ocupar os
empregos estables creados tidos en conta para o cál-
culo da subvención.

-Copia simple do DNI e documentos acreditativos
do tempo de permanencia en situación de desempre-
go segundo os datos do informe da vida laboral da
Tesouraría Xeral da Seguridade Social das persoas
incorporadas á empresa para ocupar os empregos
estables creados tidos en conta para o cálculo da
subvención.

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 bancarios acreditativos do seu efectivo
pagamento.

-Documentos acreditativos da incorporación e alta
no correspondente réxime da Seguridade Social dos
traballadores e traballadoras que ocupen os empre-
gos estables creados tidos en conta para o cálculo da
subvención.

-DNI e documentos acreditativos do tempo de per-
manencia en situación de desemprego segundo os
datos do informe da vida laboral da Tesouraría Xeral
da Seguridade Social dos traballadores e traballado-
ras que ocupen os empregos estables creados tidos
en conta para o cálculo da subvención.

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

7. A documentación exixida para a fase de paga-
mento, xeral e específica, poderá presentarse xunto
coa solicitude, a opción da entidade ou persoa inte-



914 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 10 � Xoves, 15 de xaneiro de 2009

resada. Neste suposto poderán tramitarse conxunta-
mente a concesión e o pagamento da axuda.

8. Non se poderá realizar en ningún caso o paga-
mento da subvención mentres a persoa ou entidade
beneficiaria non figure ao día do cumprimento das
súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e
da Seguridade Social, sexa debedora, en virtude de
resolución declarativa da procedencia de reintegro
ou teña algunha débeda pendente, por calquera con-
cepto, coa Administración da comunidade autóno-
ma.

CAPÍTULO IV

INCOMPATIBILIDADES E OBRIGAS

Artigo 19º.-Incompatibilidades e concorrencia.

1. En ningún caso o importe das subvencións ou
axudas concedidas ao abeiro desta orde poderá ser
de tal contía que, illadamente ou en concorrencia
con outras subvencións, axudas, ingresos ou recur-
sos, concedidos por outras administracións ou entes
públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea
ou de organismos internacionais, supere o 80% do
custo da actividade que vaia desenvolver a persoa ou
entidade beneficiaria.

2. Non se poderán imputar os mesmos gastos aos
distintos tipos de axuda previstos nesta orde.

3. As subvencións reguladas nesta orde serán
incompatibles coas axudas establecidas nos progra-
mas de apoio a iniciativas de emprego de base tec-
nolóxica, de promoción do emprego autónomo, de
iniciativas emprendedoras e de emprego, de integra-
ción laboral das persoas con discapacidade en cen-
tros especiais de emprego, así como no programa de
fomento do emprego en cooperativas e sociedades
laborais, agás que se trate da axuda para o acceso á
condición de socio ou socia traballador/a dunha coo-
perativa de traballo asociado, convocados pola Con-
sellería de Traballo.

4. A axuda á creación directa de emprego estable
e a subvención por asistencia técnica para a contra-
tación de expertos/as técnicos/as de alta cualifica-
ción serán incompatibles coas establecidas nos dife-
rentes programas de fomento da contratación por
conta allea convocados pola Consellería de Traballo.
Os ditos incentivos serán compatibles, de ser o caso,
coas axudas ou bonificacións ás cotizacións á Segu-
ridade Social.

Artigo 20º.-Obrigas das persoas ou entidades bene-
ficiarias.

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

a) 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 deberá acreditar de
maneira que faga fe.

b) Xustificar ante o órgano concedente o cumpri-
mento dos requisitos e das condicións, así como a
realización da actividade e o cumprimento da finali-
dade que determinen a concesión da subvención.

c) Someterse ás actuacións de comprobación que
efectuará a Consellería de Traballo, así como a cal-
quera outra actuación, sexa de comprobación ou
control financeiro, que poidan realizar os órganos de
control competentes, tanto autonómicos como esta-
tais ou comunitarios, para o que se achegará canta
información lle sexa requirida no exercicio das
actuacións anteriores.

d) Comunicarlle ao órgano concedente calquera
modificación das condicións tidas en conta para a
concesión da subvención, así como dos compromisos
e obrigas asumidos polos beneficiarios e, de ser o
caso, a obtención concorrente de subvencións, axu-
das, ingresos ou recursos que financien as activida-
des subvencionadas. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo
caso, con anterioridade á xustificación da aplicación
dada aos fondos percibidos.

e) Estar ao día das 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.

f) Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixen-
ciados e demais documentos debidamente auditados
nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sec-
torial aplicable ao beneficiario en cada caso, coa
finalidade de garantir o axeitado exercicio das facul-
tades de comprobación e control.

g) Conservar os documentos xustificativos da apli-
cación dos fondos recibidos, incluídos os documen-
tos electrónicos, en tanto poidan ser obxecto das
actuacións de comprobación e control.

h) Adoptar as medidas axeitadas de difusión para
dar publicidade ao financiamento público das actua-
cións subvencionadas pola Consellería de Traballo, así
como, se for o caso, cofinanciadas polo Fondo Social
Europeo, nos termos establecidos no Regulamento
(CE) nº 1828/2006, 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 Europeo e ao Fondo de Cohesión e o
Regulamento (CE) nº 1080/2006 do Parlamento Euro-
peo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desen-
volvemento Rexional (DOUE L 45, do 15-2-2007).
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i) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos
supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.

2. As empresas beneficiarias destas subvencións
deberán cumprir, respecto dos distintos tipos de
axuda, as seguintes obrigas:

a) Subvencións á creación directa de emprego
estable: cando no período de tres anos, desde a data
da incorporación á empresa, se produza o cesamen-
to dalgún traballador ou traballadora polo que se
concedeu a subvención, a empresa beneficiaria está
obrigada a cubrir a vacante no prazo dun mes, polo
menos, en tempo de dedicación igual ao anterior,
debendo pertencer o novo traballador ou traballado-
ra a algún dos colectivos de persoas beneficiarias
deste programa, polo que se poida conceder unha
subvención por importe igual ou superior ao da per-
soa que causase baixa, o que deberá serlle comuni-
cado ao órgano que concedeu a axuda dentro dos 20
días seguintes ao da substitución. Esta nova incor-
poración non dará lugar, en ningún caso, a unha
nova axuda.

Para o suposto da cobertura destas vacantes pode-
rán admitirse as transformacións de contratos tem-
porais en indefinidos de traballadores ou traballado-
ras vinculados/as temporalmente á empresa con
anterioridade, sempre que a baixa do traballador ou
traballadora substituído/a se realice unha vez trans-
corrido o primeiro ano desde a súa incorporación á
empresa.

As empresas beneficiarias, co fin de garantiren o
mantemento dos postos de traballo estables creados
que fosen obxecto de subvención, deberán presen-
tar, dentro do primeiro trimestre de cada ano, unha
relación da variación das altas e baixas do persoal
adscrito. Esta obriga manterase durante os tres anos
seguintes a aquel no que se concedeu a axuda ou
subvención.

b) Subvencións para a contratación de expertos
técnicos de alta cualificación: as empresas deberán
manter no seu cadro de persoal a persoa experta téc-
nica contratada, como mínimo, polo tempo subven-
cionado, e se se produce o cesamento do traballador
ou traballadora, a empresa beneficiaria está obriga-
da a cubrir a vacante no prazo dun mes, polo menos,
en tempo de dedicación igual ao anterior, o que
deberá serlle 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.

Ademais, deberán presentar no prazo de dous
meses desde a finalización do período subvenciona-
do:

-Unha memoria das actividades realizadas polos
expertos ou expertas.

-Recibos dos salarios e boletíns de cotización á
Seguridade Social (TC2) dos expertos e expertas téc-

nicos/as, correspondentes ao período subvenciona-
do.

Artigo 21º.-Modificación da resolución de conce-
sión.

Toda alteración das condicións tidas en conta para
a concesión das 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 22º.-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 na 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.

2. 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.

3. No caso de incumprimento, salvo que se acredi-
ten causas alleas á vontade do beneficiario, respec-
to da obriga establecida no artigo 20º.1, de manter a
actividade empresarial durante cando menos tres
anos, e sempre que o cumprimento se aproxime de
forma significativa ao cumprimento total, entenden-
do como tal o ter mantido a actividade durante can-
do menos dous anos e acredite o beneficiario unha
actuación inequivocamente tendente á satisfacción
dos seus compromisos, procederá o reintegro das
subvencións percibidas, de forma proporcional ao
tempo que reste para o cumprimento dos tres anos.

4. Entenderase que se produce un incumprimento
parcial e, polo tanto, procederá o reintegro parcial
das axudas pola persoa traballadora da que se trate,
cando a empresa beneficiaria incumpra a obriga
establecida no artigo 20º punto 2 letra a), por cada
contratación subvencionada e non substituída.
Tamén procederá o reintegro parcial pola diferenza
cando o/a traballador/a substituto/a sexa dun colec-
tivo diferente ao substituído e lle correspondese
unha subvención inicial inferior.

5. No suposto da subvención financeira entendera-
se que se produce un incumprimento total cando o
préstamo se cancele antes de transcorreren dous
anos contados desde a data da formalización do
préstamo, e parcial cando, transcorridos os dous
anos, o beneficiario solicite autorización ao órgano
concedente para a súa cancelación e os xuros deven-
gados sexan inferiores á subvención concedida.
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Artigo 23º.-Exclusións.

Exclúense dos beneficios do programa estableci-
dos 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, nas que participasen
persoas ou entidades, que pola súa vez, sexan pro-
motoras da empresa solicitante.

b) Os promotores e promotoras que, nos tres meses
inmediatamente anteriores á data de inicio da nova
actividade, estivesen de alta como traballadores ou
traballadoras autónomos/as en calquera réxime da
Seguridade Social.

c) Así mesmo, serán excluídos os solicitantes que
incorran nalgunha das circunstancias previstas no
artigo 10.2º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia.

d) As empresas que desenvolvan actividades
empresariais que non coincidan coas do proxecto
previamente cualificado como iniciativa local de
emprego.

Artigo 24º.-Seguimento e control.

As delegacións provinciais e a Dirección Xeral de
Promoción do Emprego poderán comprobar, en todo
momento, a aplicación das subvencións concedidas
para os fins programados. Para estes efectos, as per-
soas ou entidades beneficiarias deberán cumprir as
obrigas de comprobación que se establezan nesta
orde e na resolución de concesión.

Artigo 25º.-Axudas baixo condicións de minimis.

Os incentivos establecidos nesta orde quedan
sometidos ao réxime de minimis, establecidos no
regulamento (CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15
de decembro de 2006, relativo á aplicación dos arti-
gos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas de minimis
(DOUE L 379, do 28 de decembro).

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 conce-
dida a unha empresa que opere no sector do trans-
porte pola estrada e non poderá concederse a empre-
sas dos seguintes sectores:

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

b) Produción primaria dos produtos agrícolas que
figuran na lista do anexo I do Tratado.

c) Actividades relacionadas coa exportación a ter-
ceiros países 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.

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 á disposición da Consellería
de Traballo para comprobar o cumprimento dos
requisitos exixidos nesta orde e demais normas
vixentes que resulten de aplicación.

Ademais, os axentes de emprego e desenvolve-
mento local que realizan os labores de acompaña-
mento e asesoramento colaborarán nas actuacións de
seguimento e avaliación das empresas subvenciona-
das ao abeiro desta orde, unha vez iniciada a súa
actividade.

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 atope en poder da Administración
actuante.

Terceira.-Apróbase a delegación de atribucións do
conselleiro de Traballo nos delegados/as provinciais,
no ámbito das súas respectivas provincias e no
director xeral de Promoción do Emprego, para resol-
ver a concesión ou denegación das axudas e subven-
cións previstas nesta orde, así como para autorizar,
dispoñer, recoñecer a obriga e propoñer os corres-
pondentes pagamentos, así como para resolver os
procedementos de reintegro das subvencións indebi-
damente percibidas polos seus beneficiarios, res-
pecto das resolucións concesorias, das que traen
causas, ditadas por delegación do conselleiro.

Cuarta.-A comprobación da inscrición no Servizo
Público de Emprego como demandante de emprego,
na data de alta na Seguridade Social dos traballado-
res e traballadoras, realizaraa directamente o órgano
xestor das axudas, agás que a inscrición fose realiza-
da noutro servizo público de emprego distinto da
Comunidade Autónoma de Galicia.

Quinta.-A comprobación da condición de persoas
con discapacidade realizaraa directamente o órgano
xestor das axudas, agás que fose recoñecida por
outras administracións distintas da propia da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.
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Non obstante, de acordo co disposto no artigo 1.2º
da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de
oportunidades, non discriminación e accesibilidade
universal das persoas con discapacidade, en todo
caso consideraranse afectados por unha minusvali-
dez igual ou superior ao 33 por cento as persoas pen-
sionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida
unha pensión de incapacidade permanente no grao
de total, absoluta ou grande invalidez e as persoas
pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida
unha pensión por xubilación ou de retiro por incapa-
cidade permanente para o servizo ou inutilidade.
Nestes supostos a acreditación do grao de minusva-
lidez realizarase conforme o previsto no Real decre-
to 1414/2006, do 1 de decembro, polo que se deter-
mina a consideración de persoa con discapacidade
para os efectos da Lei 51/2003, do 2 de decembro,
de igualdade de oportunidades, non discriminación
e accesibilidade universal das persoas con discapa-
cidade. (BOE nº 300, do 16 de decembro).

Sexta.-Para os efectos do sinalado no artigo 11º,
terán a consideración de retornados/as aqueles emi-
grantes que cumpran coa condición de que non
transcorresen máis de dous anos entre a data do
retorno e a data da alta no correspondente réxime da
Seguridade Social.

Para os efectos desta orde terán a consideración de
persoas desempregadas de longa duración, aquelas
que, na data da súa alta no correspondente réxime
da Seguridade Social, estivesen sen traballo, e teñan
acreditado un período de inscrición ininterrompido
como desempregadas na oficina de emprego de 180
días se fosen menores de 25 anos ou de 45 ou máis
anos de idade, e de 360 días se fosen maiores de 25
e menores de 45.

Sétima.-A concesión das subvencións previstas
nesta orde estará suxeita á existencia de crédito
orzamentario.

O pagamento das subvencións reguladas nesta
orde financiaranse con cargo aos créditos da aplica-
ción orzamentaria que, mediante disposición com-
plementaria, se determinen anualmente, logo da
aprobación dos orzamentos xerais da comunidade
autónoma para o exercicio correspondente.

Oitava.-En virtude do anterior, no exercicio econó-
mico 2009, as subvencións reguladas nesta orde,
entre outras, financiaranse con cargo ás aplicacións
orzamentarias: 16.02.322C.470.1, código de proxec-
to 2009 01003, cun crédito de 2.000.000 euros;
16.02.322C.470.2, código de proxecto 2009 01016,
cun crédito de 600.000 euros; 16.02.322C.470.6;
código de proxecto 2009 01025, cun crédito de
300.000 euros; 16.02.322C.472.2, código de pro-
xecto 2009 01047, cun crédito de 800.000 euros, e
16.02.322C.481.1, código de proxecto 2009 01073,
cun crédito de 50.000 euros. Estas contías están
recollidas na Lei de orzamentos xerais da comunida-
de autónoma para o ano 2009.

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 fomento do emprego, coas limita-
cións que estableza a Conferencia Sectorial de
Asuntos Laborais ou as disposicións aplicables ás
axudas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

De conformidade co disposto no artigo 3.3º da
Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11
de febreiro de 1998, modificada pola Orde do 27 de
novembro de 2000 e do 25 de outubro de 2001, pola
que se regula a tramitación anticipada de expedien-
tes de gasto, a concesión das subvencións reguladas
nesta orde estará sometida á condición suspensiva
de existencia de crédito axeitado e suficiente no
momento da resolución.

Disposicións finais

Primeira.-Facúltase o director xeral de Promoción
do Emprego para que dite, no ámbito das súas com-
petencias, 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, 30 de decembro de 2008.

Ricardo Jacinto Varela Sánchez
Conselleiro de Traballo

ANEXO I 
Sectores de actividade en reestruturación 

CNAE Denominación 

01 Agricultura, gandería, caza e actividades dos servizos relacionados con 
elas 

05 Pesca, acuicultura e actividades dos servizos relacionados con elas 

10 Extracción e aglomeración de antracita, hulla, lignito e turba 

13 Extracción de minerais metálicos 

14 Extracción de minerais non metálicos nin enerxéticos 

15 Industria de produtos alimenticios e bebidas 

18 Industria da confección e da peletaría 

19 Preparación, curtume e acabamento do coiro; fabricación de artigos de 
marroquinaría e viaxe; artigos de albardaría, talabartaría e zapataría 

20 Industria de madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 

21 Industria do papel 

24 Industria química 

25 Fabricación de produtos de caucho e materias plásticas 

26 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 

27 Metalurxia 

30 Fabricación de máquinas de oficina e equipos informáticos 

31 Fabricación de maquinaria e material eléctrico 

34 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 

36 Fabricación de mobles; outras industrias manufactureiras 

41 Captación, depuración e distribución de auga 

45 Construción 

66 Seguros e plans de pensións, agás Seguridade Social obrigatoria 

70 Actividades inmobiliarias 

71 Alugueiro de maquinaria e equipo sen operario, de efectos persoais e 
utensilios domésticos 

91 Actividades asociativas 

93 Actividades diversas de servizos persoais 
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE

AXUDAS ÁS INICIATIVAS DE EMPREGO: ILE 
(INDICAR CUN X AS AXUDAS SOLICITADAS)

TR340B

ANEXO II
CONSELLERÍA DE TRABALLO

EXPEDIENTE
FONDO SOCIAL EUROPEO 
“O FSE inviste no teu futuro”

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

Orde do 30 de decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do 
réxime de axudas e subvencións ás empresas cualificadas como iniciativas locais 
de emprego (ILES), cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2009. 

, de de
Lugar e data

SUBVENCIÓN Á CREACIÓN DIRECTA DE EMPREGO ESTABLE

SUBVENCIÓN  POR ASISTENCIA TÉCNICA 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

DATOS  DE IDENTIFICACIÓN DA PERSOA OU ENTIDADE SOLICITANTE
NOME OU RAZÓN SOCIAL

LOCALIDADE CÓDIGO POSTALPROVINCIA

CIF / NIF

TELÉFONO/FAX

DOMICILIO SOCIAL

Nº DE REXISTRO COMO ILE/IER

FORMA XURÍDICA DATA DE CONSTITUCIÓN DATA DE  INICIO ACTIVIDADE

Nº INSCRICIÓN SS

ACTIVIDADE ECONÓMICA (DESCRICIÓN)  NOVO VIVEIRO DE EMPREGO (1) CNAE  Nº DE EMPREGOS INICIAIS
A TEMPO 
COMPLETO

A TEMPO 
PARCIALSI NON

(1) Indicar cun X  o que proceda

CÓDIGO POSTAL

ENDEREZO

LOCALIDADE

APELIDOS NOME

TELÉFONO

DNI

PROVINCIA

EN CALIDADE DE

E na súa representación

CÓDIGO POSTAL

ENDEREZO

LOCALIDADE TELÉFONO

PROVINCIA

FAX

DOMICILIO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

(3) Indíquese cun X o órgano a que se dirixe a solicitude
Director xeral de Promoción do Emprego
Delegado/a provincial(3)

DECLARA QUE:

Todos os datos que constan nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son certos. a)

c)
b) Non se incorre en ningunha das incompatibilidades sinaladas no artigo 19º e nos supostos de exclusión do artigo 23º e 25º da orde de convocatoria. 

Indicar o que corresponda:

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

Ter percibido ou solicitado as axudas indicadas na relación que se xunta (no modelo que figura como anexo V) 

d)
e)

f)

Autoriza a obtención dos certificados establecidos no artigo 14º.1 da orde de convocatoria.
Presta expresamente o seu consentimento á Consellería de Traballo para incluír e facer públicos, no rexistro regulado no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás 
sancións impostas. (Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de datos de carácter persoal exerceranse ante o CIXTEC como órgano responsable dos ficheiros, rúa Domingo Fontán, 9-15702 Santiago de Compostela, de 
conformidade coas prescricións da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal).
Autoriza expresamente a Consellería de Traballo para que de acordo co establecido nos puntos 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, publique as 
subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia e na súa páxina web oficial, con expresión do beneficiario, a contía e a súa finalidade.

e SOLICITA:

Nos termos descritos na documentación que se xunta, relacionada no anexo III, as subvencións indicadas na parte superior. 

(2)

(2)
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A documentación exixida para a fase de pagamento poderá presentarse xunto coa solicitude á opción do interesado.
Cando concorran varias axudas ou subvencións só será necesario presentar unha vez a documentación coincidente, tanto na fase de solicitude coma na de xustificación do pagamento.

ANEXO III 
INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO 

TR340B

1. Documentación común (artigo 15º):

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

Se a persoa solicitante é persoa física, DNI e acreditación do NIF. Se é persoa xurídica, DNI e poder suficiente do representante para actuar en nome da entidade e NIF da empresa.

Declaración de todas as axudas solicitadas ou concedidas, para o mesmo proxecto ou actividade ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou 
subvencións, así como unha declaración das axudas, de minimis obtidas no exercicio actual e nos dous anteriores (segundo modelo anexo V).

Documentación acreditativa de se encontraren ao día das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e coa Seguridade Social e de que non teñen pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración da comunidade autónoma, unicamente no suposto de que quen solicita lle denega 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.

Ficha de transferencia bancaria e certificación da entidade financeira acreditativa de que quen solicita é titular da conta (segundo modelo anexo VII).

A) DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA COA SOLICITUDE:

Cando o importe do gasto subvencionable supere a contía de 12.000 euros no suposto de subministración de bens de equipamento ou prestación de servizos de consultoría ou asistencia técnica, copia 
como mínimo das tres ofertas de diferentes provedores, a elección entre as ofertas presentadas e, de ser o caso, memoria cando a elección non recaia na proposta económica máis vantaxosa.

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

Alta no imposto de actividades económicas ou, de ser o caso, alta no censo de obrigados tributarios no Ministerio de Economía e Facenda.

De ser o caso, documentos acreditativos das circunstancias que determinen a pertenza aos colectivos establecidos no artigo 11º da orde de convocatoria.

2. Documentación específica (artigo 15º):

Declaración do número de empregos estables de carácter indefinido ocupados por colectivos beneficiarios e relación nominal deles (segundo o modelo anexo IV).

a) Subvención á creación directa de emprego estable:

Copia simple do DNI

Documentos acreditativos do tempo de permanencia en situación de desemprego segundo os datos do informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social actualizados na data de 
alta na Seguridade Social.

Documentos acreditativos da incorporación efectiva con carácter indefinido e altas no correspondente réxime da Seguridade Social.

Declaración da empresa en que se fagan constar os custos salariais totais anuais de cada traballador polo que se solicita subvención.

Memoria descritiva da necesidade da contratación de expertos/as, número e perfís profesionais deles, funcións que van realizar en relación coas categorías profesionais e custos laborais totais.

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

Contratos de traballo e altas na Seguridade Social.

Declaración da empresa en que se fagan constar os custos salariais totais anuais de cada traballador polo que se solicita subvención e recibos dos salarios xa aboados á data da solicitude e TC1 
e TC2 dos meses xa ingresados.

Memoria descritiva da medida de apoio solicitada en que consten, entre outros, a xustificación da súa necesidade para o desenvolvemento da actividade empresarial e o orzamento desagregado 
por conceptos, a proposta dos servizos que se van desenvolver e o calendario previsto para súa realización, así como a conformidade da empresa, entidade ou persoa física que vai prestar o 
apoio e a aceptación do solicitante.

c) Subvención ao apoio á función xerencial:

Documentación acreditativa da solvencia profesional da empresa, entidade física ou xurídica, que prestará ou xa prestase o servizo de apoio.

De ser o caso, facturas efectivamente aboadas coa súa correspondente xustificación bancaria do pagamento das medidas de apoio xa recibidas á data da solicitude.

Memoria económica do proxecto que inclúa o orzamento de investimentos e o plan de financiamento en relación coa finalidade ou obxecto da subvención.

d) Subvención financeira:

Contrato de préstamo ou, no seu defecto, compromiso da entidade financeira sobre a concesión do préstamo, en que figuren as características e se faga constar que a operación se acolle ao 
convenio subscrito para tal fin (segundo o modelo do anexo VI).

Plan de investimentos xunto coas facturas pro forma ou orzamentos dos activos fixos e, se é o caso, facturas efectivamente aboadas á data da solicitude dos investimentos en activos fixos que 
se financian co préstamo.

Declaración do número de empregos estables que se crearán ata o 30 de abril de 2009 e relación nominal das persoas que os vaian ocupar, con indicación daqueles polos que se solicita a 
subvención (segundo o modelo anexo IV).

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

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

Declaración do número de postos de traballo estables que se crearán ata o 30 de abril de 2009 e relación nominal das persoas que os van ocupar, con indicación daquelas polas cales se solicita 
a subvención (segundo o modelo anexo IV).

De ser o caso, facturas efectivamente aboadas coa súa correspondente xustificación bancaria do pagamento dos gastos obxecto de subvención.

Documentación xeral:
Declaración complementaria de todas as axudas solicitadas ou concedidas, para o mesmo proxecto ou actividade ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras 
axudas ou subvencións, así como unha declaración das axudas de minimis obtidas no exercicio actual e nos dous anteriores (segundo modelo anexo V).

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

B) DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE PRESENTAR PARA O PAGAMENTO (artigo 18º):

Documentación específica:

Facturas da empresa, entidade ou persoa física, e documentos bancarios acreditativos do efectivo pagamento dos servizos recibidos.

a) Subvención ao apoio á función xerencial:

Informe escrito da actuación de apoio desenvolvida e, para o caso de consistir na elaboración dun estudo de mercado ou similar, presentarase copia del.

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

Copia do contrato de préstamo, de non se xuntar á solicitude.

b) Subvención financeira:

Documentos acreditativos da incorporación e alta no correspondente réxime da Seguridade Social das persoas que se incorporan á empresa para ocupar os empregos estables creados tidos en 
conta para o cálculo da subvención.

Copia simple do DNI e documentos acreditativos do tempo de permanencia en situación de desemprego segundo os datos do informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social 
das persoas incorporadas á empresa para ocupar os empregos estables creados tidos en conta para o cálculo da subvención.

Documentación xustificativa da realización dos gastos imputados á subvención, mediante facturas e documentos bancarios acreditativos do seu efectivo pagamento.

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

Documentos acreditativos da incorporación e alta no correspondente réxime da Seguridade Social dos traballadores e traballadoras que ocupen os empregos estables creados tidos en conta para 
o cálculo da subvención.

DNI e documentos acreditativos do tempo de permanencia en situación de desemprego segundo os datos do informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social dos traballadores 
e traballadoras que ocupen os empregos estables creados tidos en conta para o cálculo da subvención.

EXPEDIENTE
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(Sinatura do representante da entidade)

, de de

Asdo:

a tempo parcial,  e serán ocupados polas O representante da empresa declara que o número de empregos xerados na constitución da empresa ascende a ,  dos que son a tempo completo e 

persoas relacionadas.

ANEXO IV
DECLARACIÓN DE NÚMERO DE EMPREGOS ESTABLES CREADOS OU QUE SE VAN CREAR CON CARÁCTER INICIAL E RELACIÓN NOMINAL DOS EMPREGADOS (ILE) 

TR340B
EXPEDIENTE

Nome da entidade solicitante:

{Indicar cun x a axuda á que se refire a declaración:

SUBVENCIÓN Á CREACIÓN DIRECTA DE EMPREGO ESTABLE - IMPORTE TOTAL SOLICITADO

SUBVENCIÓN FINANCEIRA - IMPORTE TOTAL SOLICITADO

AXUDA PARA O INICIO E POSTA EN MARCHA DE ACTIVIDADE - IMPORTE TOTAL SOLICITADO

(1)

¿É NOVO VIVEIRO DE EMPREGO (ARTIGO 10º)? SÍ NON

DATOS DAS PERSOAS INCORPORADAS Á EMPRESA

APELIDOS E NOME DNI/NIE DATA DE 
NACEMENTO

TEMPO DE 
PERMANENCIA

EN
DESEMPREGO

FORMA DE
INCORPORACIÓN

Á EMPRESA 
(Autón./socio
traballador/

trab. conta allea)

XORNADA (2) 
%

DATA DE 
INCORPORAC.

EFECTIVA
Á ILE

CUSTO
SALARIAL

ANUAL

CONTÍA
SOLICITADA

Indique o suposto polo que se solicita o incremento segundo o artigo 11º da orde de convocatoria:
A) Traballadores/as desempregados/as procedentes de empresas en crise
B) Persoas en situación ou risco de exclusión social
C) Desempregados de longa duración
D) Traballadores/as procedentes de empresas de sectores en reestruturación

Indique porcentaxe sobre a xornada ordinaria (indicar 100%  se se trata de xornada a tempo completo)(2)

Indicar cun X os traballadores polos que se solicita a subvención á que se refire ista declaración(3)
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DATOS DA ENTIDADE FINANCEIRA

 SUCURSAL, RÚA

 PROVINCIA

 ENTIDADE FINANCEIRA

LOCALIDADE/CONCELLO CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

ENDEREZO

 NIFAPELIDOS E NOME OU DENOMINACIÓN SOCIAL

PROVINCIA LOCALIDADE/CONCELLO CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

DATOS DA PERSOA FÍSICA OU XURÍDICA TITULAR DO PRÉSTAMO

CARACTERÍSTICAS DO PRÉSTAMO
IMPORTE DO PRÉSTAMO PRAZO DE AMORTIZACIÓN CARENCIA

TIPO DE XURO

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.:

, de de

EXPEDIENTE

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

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 VI

DESTINO DO PRÉSTAMO (EN EUROS)
ACTIVO FIXO ACTIVO CIRCULANTE

CONDICIÓNS DOS PRÉSTAMOS ACOLLIDOS AO CONVENIO DA CONSELLERIA DE TRABALLO FORMALIZADOS 
NO ANO 2009

a) O  prazo de amortización será de, polo menos, tres anos, podéndose incluír períodos de carencia de amortización do principal. 

b) O tipo de xuro máximo co que se formalizarán os préstamos será o elexido polo solicitante entre as seguintes opcións: 

- Xuro fixo: ao 6,35% cando o prazo de amortización sexa de ata cinco anos, ou ao 6,75 % cando o dito prazo sexa superior. 

- Xuro variable: ao 6,10%, independentemente do prazo de amortización. 
Nesta elección o tipo de xuro revisarase cada ano desde a formalización de cada préstamo, resultando o novo tipo de engadir 1,75 puntos ao 
que se publica no Boletín Oficial del Estado como Euríbor a un ano, do segundo mes anterior ao inicio da nova anualidade do préstamo 
revisado.

c) Poderase establecer unha comisión de apertura de ata un 1 %.
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FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

ENDEREZO

TITULAR DA CONTA

PROVINCIA

DNI/NIF

TELÉFONOCODIGO POSTALLOCALIDADE

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

ENTIDADE FINANCEIRA ENDEREZO

PROVINCIA LOCALIDADE CÓDIGO POSTAL

DATOS DA CONTA

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

, de de

Sinatura do/a solicitante Sinatura e selo da entidade financeira

CERTIFICO:

ANEXO VII

Orde do 30 de decembro de 2008 pola que
se establecen as bases reguladoras dos pro-
gramas de incentivos á contratación por
conta allea como medida para favorecer a
inserción da mocidade, cofinanciados
polo Fondo Social Europeo, e se procede á
súa convocatoria para o ano 2009.

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 Empre-
go (Inem) no ámbito do traballo, o emprego e a forma-
ción, cuxo exercicio corresponde hoxe en día á Con-
sellería de Traballo, ao abeiro do disposto no Decreto
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 febreiro.

O Acordo sobre obxectivos e medidas de emprego
de Galicia, subscrito o 5 de febreiro de 2007 entre a
Xunta de Galicia, a Confederación de Empresarios de
Galicia (CEG), a UGT-Galicia e o Sindicato Nacional
de CC.OO. de Galicia dedica o capítulo quinto aos

obxectivos e medidas en materia de políticas en favor
da mocidade, establecéndose medidas concretas en
apoio deste colectivo, ás cales responde esta orde.

A persistencia dunha taxa de desemprego nos
mozos e mozas máis alta que a desexable á hora de
analizar a situación laboral da mocidade, require o
deseño de instrumentos e mecanismos específicos no
marco das políticas sociais e de emprego, co fin de
poñer á disposición dos mozos e das mozas un amplo
abano de actuacións dirixidas a mellorar as súas posi-
bilidades reais de inserción no mercado de traballo,
facendo unha especial énfase no deseño e execución
dunha serie de medidas.

Os incentivos á contratación por conta allea con-
figúranse como un instrumento para facilitar o acceso
e permanencia daqueles grupos de traballadores con
maiores dificultades e, pola súa vez, como una ferra-
menta para fomentar a estabilidade das novas contra-
tacións e dos cadros de persoal das empresas galegas,
coa finalidade de favorecer a creación de máis e
mellores empregos e de avanzar no obxectivo de con-
seguir un mercado de traballo equilibrado cun nivel
óptimo de emprego. Así, para reforzar a exixencia de
estabilidade laboral, vincúlanse os incentivos á con-


