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prazo de dous (2) meses contados a partir do día
seguinte a súa publicación no DOG.

Quinto.-Esta orde será eficaz, conforme o disposto
no artigo 5 do Regulamento (CE) n° 1886/2000 no
prazo de 8 días desde o día seguinte ao da súa publi-
cación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2009.

Carmen Gallego Calvar
Conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos

CONSELLERÍA DE TRABALLO

Corrección de erros.-Orde do 11 de marzo
de 2009 pola que se establecen as bases
reguladoras dos programas para o fomento
da estabilidade no emprego, cofinanciados
polo Fondo Social Europeo, e se procede á
súa convocatoria para o ano 2009.

Advertidos erros na citada orde, publicada no Dia-
rio Oficial de Galicia do martes 17 de marzo de
2009, é necesario efectuar as seguintes correccións:

Na páxina 5.625, o anexo XVI debe substituírse
polo seguinte:

Sectores de actividade en reestruturación 

 

DENOMINACIÓN DIVISIÓN 

AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA, CAZA E SERVIZOS 
RELACIONADOS CON ELAS  

01 

PESCA E ACUICULTURA 03 

EXTRACCIÓN DE ANTRACITA, HULLA E LIGNITO 05 

EXTRACCIÓN DE TURBA 08 

EXTRACCIÓN DE MINERAIS METÁLICOS 07 

OUTRAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS   08 

INDUSTRIA DA ALIMENTACIÓN 10 

FABRICACIÓN DE BEBIDAS 11 

CONFECCIÓN DE PEZAS DE VESTIR 14 

INDUSTRIA DO COIRO E DO CALZADO 15 

INDUSTRIA DA MADEIRA E DA CORTIZA, AGÁS MOBLES; CESTARÍA E 
ESPARTARÍA 

16 

INDUSTRIA DO PAPEL   17 

INDUSTRIA QUÍMICA 20 

FABRICACIÓN DE PRODUTOS DE CAUCHO E PLÁSTICOS 22 

FABRICACIÓN DOUTROS PRODUTOS MINERAIS NON METÁLICOS 23 

METALURXIA; FABRICACIÓN DE PRODUTOS DE FERRO, ACEIRO E 
FERROALIAXES 

24 

FABRICACIÓN DE PRODUTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS E 
ÓPTICOS 

26 

FABRICACIÓN DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ELÉCTRICO 27 

FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES E 
SEMIRREMOLQUES 

29 

FABRICACIÓN DE MOBLES 31 

OUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS 32 

CAPTACIÓN, DEPURACIÓN E DISTRIBUCIÓN DE AUGA 36 

CONSTRUCIÓN (SECCIÓN F) 41, 42 E 43 

SEGUROS, REASEGUROS E FONDOS  DE PENSIÓNS, AGÁS SEGURIDADE 
SOCIAL OBRIGATORIA 

65 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 68 

ACTIVIDADES DE ALUGUER 77 

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 94 
 

Orde do 25 de marzo de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras dos pro-
gramas de fomento do emprego en empre-
sas de economía social e de promoción do
cooperativismo e se procede á súa convoca-
toria para o ano 2009.

A Comunidade Autónoma de Galicia asumiu a com-
petencia exclusiva en materia de cooperativa en vir-
tude da transferencia feita pola Lei orgánica 16/1995,
do 27 de decembro, ampliando a recollida no arti-
go 28.7º do Estatuto de autonomía de Galicia.

En virtude desta competencia, a Lei 5/1998, do 18
de decembro, de cooperativas de Galicia, recoñece
de interese social a promoción e o desenvolvemento
das sociedades cooperativas, dispoñendo que a Xun-
ta de Galicia, a través da consellería competente en
materia de traballo, realizará unha política de fomen-
to do movemento cooperativo e adoptará as medidas
necesarias para promover a constitución e o desen-
volvemento das cooperativas.

Por outra banda, e tendo en conta o marco estable-
cido no artigo 40 da Constitución española, na
Lei 56/2003, do 16 de decembro, de emprego, nos
artigos 29 e 30 do Estatuto de autonomía de Galicia,
nos obxectivos de crecemento e emprego da Unión
Europea, conforme a Estratexia europea de emprego,
e a Declaración Institucional polo Diálogo Social en
Galicia, asinada o 5 de novembro de 2005, entre a
Xunta de Galicia, e as organizacións sindicais e
empresariais, e co obxectivo de que a Comunidade
Autónoma de Galicia acade uns maiores niveis de
desenvolvemento económico, de calidade no empre-
go, de benestar social, e de cohesión no territorio, é
preciso adoptar políticas que promovan a calidade
dun modelo de desenvolvemento económico que
favoreza a capacidade de toda a sociedade galega
para crear emprego.

Segundo o establecido no artigo 29 do Estatuto de
autonomía de Galicia e, de conformidade co Decre-
to 168/1984, do 15 de novembro, de asunción de fun-
cións e servizos transferidos, correspóndelle á comuni-
dade autónoma a xestión de calquera tipo de axudas,
subvencións e préstamos que realizaba o Fondo Nacio-
nal de Protección ao Traballo e, segundo a disposición
adicional única da Orde TAS/3501/2005, do 7 de
novembro, pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión de subvencións para o fomento do
emprego e mellora da competitividade nas cooperativas
e sociedades laborais, a xestión das axudas dos progra-
mas para a creación e o mantemento do emprego reco-
llidas nela.

De acordo co disposto no Decreto 536/2005, do 6
de outubro, polo que se establece a estrutura orgáni-
ca da Consellería de Traballo, correspóndelle a esta
o exercicio das anteditas competencias e funcións.

Para reforzar a visión integral do apoio á economía
social na Comunidade Autónoma de Galicia esta orde
agrupa os programas de promoción, divulgación e
difusión do cooperativismo e o programa de fomento

ANEXO XV 
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do emprego en cooperativas e sociedades laborais que
se adecúa á Orde do Ministerio de Traballo e Asuntos
Sociais 3501/2005, do 7 de novembro (BOE núme-
ro 270, do 11 de novembro).

As distintas axudas e subvencións establecidas
nesta orde, intégranse dentro das accións que a Con-
sellería de Traballo pretende levar a cabo para con-
seguir un axeitado desenvolvemento en materia de
economía social, tanto no que respecta ao fomento
do emprego e mellora da competitividade como á
promoción das cooperativas, de xeito que redunde
en beneficio e mellora do eido económico e sociola-
boral da Comunidade Autónoma de Galicia.

O programa de fomento do emprego en cooperati-
vas e sociedades laborais, establece un conxunto de
axudas orientadas a facilitar a incorporación das
persoas desempregadas, como socios e socias traba-
lladores/as ou de traballo nas cooperativas ou socie-
dades laborais galegas, ao considerar as distintas
fórmulas de autoemprego colectivo como medidas
eficaces para a xeración de emprego, mobilización
de recursos, corrección de desequilibrios comarcais
e fixación de man de obra produtiva, establecendo
vínculos de interese mutuo entre a poboación e o seu
propio territorio. Así mesmo, preténdese mediante
incentivos para o financiamento dos investimentos
en inmobilizado material e inmaterial, aumentar a
competitividade destas empresas co obxecto último
de manter o seu emprego.

Os programas de promoción do cooperativismo
establecen axudas para o impulso de proxectos
empresariais cooperativos, incluso na fase previa á
súa constitución formal, potenciando singularmente
os procesos de asesoramento e acompañamento das
novas iniciativas e o seu acceso aos fondos de garan-
tía; fomentan especificamente o acceso á condición
de socios e socias traballadores/as para incentivar a
plena integración na empresa cooperativa; recollen
axudas para a realización de actividades de promo-
ción do cooperativismo e adaptación ás tecnoloxías
da información e as comunicacións, así como un
programa específico de apoio ás cooperativas que
prestan servizos de natureza social e á comunidade.

Este último programa ampliou a súa cobertura nes-
ta convocatoria, incluíndo como posible beneficiarias
as entidades que operan no ámbito da protección
ambiental e do tempo libre. Outra novidade salienta-
ble é a introdución dun novo programa de fomento da
prevención de riscos laborais no cooperativismo.

Neste marco de actuación, as bases reguladoras
axústanse ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, en especial, no relativo
aos principios de transparencia, eficacia e eficiencia
na xestión, no Decreto 287/2000, do 21 de novem-
bro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e
subvencións públicas da Comunidade Autónoma de
Galicia, en canto non se opoña ao establecido na
Lei 9/2007, e na Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións.

Por todo o exposto, consultados o Consello Galego de
Cooperativas e o Consello Galego de Relacións Labo-
rais e, de conformidade coas atribucións que teño con-
feridas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febrei-
ro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia

DISPOÑO:

CAPÍTULO I
FINALIDADE, ÁMBITO E RÉXIME DAS AXUDAS.

Artigo 1º.-Obxecto, finalidade e principios de xestión.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases regula-
doras e a convocatoria das axudas e subvencións
establecidas pola Consellería de Traballo, coa finali-
dade de promover a incorporación de persoas desem-
pregadas ás entidades de economía social, apoiar o
desenvolvemento de proxectos de creación e moder-
nización deste tipo de empresas, mediante unha
mellora da súa competitividade, así como a promo-
ción do cooperativismo a través dos seguintes progra-
mas:

-Programa I: Fomento do emprego en cooperativas
e sociedades laborais.

-Programa II: Mellora da competitividade en coo-
perativas e sociedades laborais.

-Programa III: Impulso de proxectos empresariais
cooperativos.

-Programa IV: Fomento do acceso á condición de
socio/a traballador/a.

-Programa V: Actividades de promoción do coope-
rativismo e adaptación ás tecnoloxías da informa-
ción e as comunicacións.

-Programa VI: Apoio ás cooperativas que prestan
servizos de natureza social e á comunidade.

-Programa VII: Fomento da prevención de riscos
laborais no cooperativismo.

2. As bases reguladoras de cada un dos programas
incorporaranse como anexo desta orde, que forma
parte integrante dela.

3. A xestión destes programas realizarase de acor-
do cos seguintes principios:

-Publicidade, concorrencia, obxectividade, trans-
parencia, igualdade e non discriminación.

-Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados.

-Eficiencia na asignación e na utilización dos
recursos públicos.

Artigo 2º.-Persoas e entidades beneficiarias.

1. Poderanse acoller ás subvencións recollidas
nesta orde:

a) As cooperativas e sociedades laborais, tanto para
as actuacións previstas no programa I de Fomento do
emprego en cooperativas e sociedades laborais, como
para as axudas previstas no programa II relativas á
contratación de directores/as e os/as xerentes.
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b) As cooperativas con socios/as traballadores/as ou
de traballo e as sociedades laborais para as actua-
cións previstas no programa II relativas á realización
de investimentos.

c) As cooperativas de nova creación ou as que aco-
metan novos proxectos nos termos e para as actua-
cións previstas no programa III de Impulso de pro-
xectos empresariais cooperativos, así como as per-
soas e entidades que presten os servizos de asesora-
mento e acompañamento nos termos previstos no
punto 3 da base terceira.

d) As persoas desempregadas e as que realicen
unha xornada inferior á habitual, así como os asala-
riados/as das cooperativas, nos termos e para as axu-
das previstas no programa IV de fomento do acceso
á condición de socio/a traballador/a.

e) As cooperativas para as actuacións previstas no
programa V de actividades de promoción do coope-
rativismo e adaptación ás tecnoloxías da informa-
ción e as comunicacións, así como no programa VII
de fomento de prevención de riscos laborais no coo-
perativismo.

f) As cooperativas que presten servizos de nature-
za social e á comunidade, nos termos previstos no
programa VI.

2. Con carácter xeral os beneficiarios e as benefi-
ciarias deberán reunir os seguintes requisitos:

a) As entidades deberán estar legalmente consti-
tuídas e/ou inscritas no Rexistro de Cooperativas de
Galicia ou no Rexistro Administrativo de Socieda-
des Laborais, ambos dependentes da Xunta de Gali-
cia, e/ou no Rexistro Mercantil, se é o caso.

b) Estar ao día das súas obrigas tributarias e de
Seguridade Social.

c) Non ter sido sancionadas mediante resolución
firme coa perda da posibilidade de obter subven-
cións.

3. Esta orde non será de aplicación ás solicitudes
formuladas polas empresas e para as actividades que
se indican a seguir:

a) Empresas que operan nos sectores da pesca e a
acuicultura, segundo se recolle no Regulamento (CE)
número 104 do Consello (DO L 17 do 21 de xaneiro
de 2000).

b) Empresas que operan na 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, é dicir, a axuda
vinculada directamente ás cantidades exportadas, á
creación ou funcionamento dunha rede de distribu-
ción ou a outros gastos de explotación vinculados á
actividade de exportación.

d) Empresas activas no sector do carbón, segundo
se define no Regulamento (CE) número 1407/2002.

e) Adquisición de vehículos de transporte de mer-
cadorías por estrada, por empresas que realicen por
conta allea operacións de transporte de mercadorías
por estrada.

f) Empresas en crise.

Artigo 3º.-Financiamento e normativa reguladora.

1. A concesión das axudas previstas nos programas
desta orde estarán suxeitas á existencia de crédito orza-
mentario e realizarase con cargo ás aplicacións
16.04.324A.471.0, código do proxecto 200901054
cunha contía inicial de 1.792.871 €; 16.04.324A.472.0
código proxecto 200901052 cunha contía inicial de
533.025 €; 16.04.324A.770.0 código proxecto
200901065 cunha contía inicial de 1.183.702 €, da
Dirección Xeral de Relacións Laborais.

A distribución inicial de créditos por programas é
a seguinte:

-Programa I: 533.025 € (16.04.324A.472.0)
e 942.871 € (16.04.324A.471.0).

-Programa II: 100.000 € (16.04.324A.471.0)
e 983.702 € (16.04.324A.770.0).

-Programa III: 150.000 € (16.04.324A.471.0).

-Programa IV: 200.000 € (16.04.324A.471.0).

-Programa V: 200.000 € (16.04.324A.471.0)
e 100.000 € (16.04.324A.770.0).

-Programa VI: 100.000 € (16.04.324A.471.0)
e 100.000 €(16.04.324A.770.0).

-Programa VII: 100.000 € (16.04.324A.471.0).

De producirse remanentes de crédito nalgún dos
devanditos programas, procederase á reasignación
das contías sobrantes entre os restantes.

Estes créditos poderán ser obxecto de modifica-
cións como consecuencia da asignación ou da redis-
tribución de fondos para o financiamento dos pro-
gramas de fomento do emprego, coas limitacións que
estableza a Conferencia Sectorial de Asuntos Labo-
rais ou as disposicións aplicables ás axudas cofinan-
ciadas polos Fondos Europeos.

2. As solicitudes, a súa tramitación e concesión,
axustaranse ao disposto na Lei 30/1992, do 26 de
novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de
xaneiro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, no Decreto 287/2000, do 21 de novembro,
polo que se desenvolve o réxime de axudas e subven-
cións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia,
en canto non se opoña ao establecido na Lei 9/2007,
na Lei de orzamentos xerais da Comunidades Autó-
noma de Galicia e na Lei 38/2003, do 17 de novem-
bro, xeral de subvencións.

De ser o caso, e de acordo co disposto no artigo 31.4º
da referida Lei 9/2007, publicarase mediante resolu-
ción da Dirección Xeral de Relacións Laborais o esgo-
tamento das partidas orzamentarias asignadas.
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CAPÍTULO II
NORMAS COMÚNS, SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN E PROCEDEMENTO.

Artigo 4º.-Competencia.

1. A competencia para coñecer e resolver as solici-
tudes de axudas e subvencións previstas nos progra-
mas I, II, IV e VI corresponderalle por delegación da
persoa titular da Consellería de Traballo aos respec-
tivos delegados/as provinciais da consellería, en fun-
ción do domicilio social da cooperativa ou sociedade
laboral.

2. A competencia para coñecer e resolver as soli-
citudes de axudas e subvencións previstas nos pro-
gramas III ,V e VII corresponderalle á persoa titular
da Consellería de Traballo.

Artigo 5º.-Solicitudes, prazo e documentación.

1. As solicitudes de axudas e subvencións recolli-
das nos distintos programas desta orde, deberán for-
malizarse por separado para cada un deles, dirixi-
ranse ao órgano competente para resolver e presen-
taranse por calquera das formas previstas no artigo
38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modifica-
da pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común.

2. A presentación da solicitude de subvención pola
entidade comportará a autorización ao órgano xestor
para solicitar as certificacións que deban emitir a
Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesou-
raría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de
Economía e Facenda da Xunta de Galicia.

Non obstante, o solicitante poderá denegar expre-
samente o consentimento, debendo presentar entón
a certificación nos termos previstos regulamentaria-
mente.

3. O prazo xeral para a presentación de solicitudes
de axudas dos programas I, II, III, IV e VI finaliza-
rá o 15 setembro de 2009; respectaranse, en todo
caso, os prazos específicos previstos para cada tipo
de axuda.

O prazo de presentación de solicitudes da axuda
pola incorporación de socios e socias traballado-
res/as ou de traballo será de tres meses contados
desde a data de alta na Seguridade Social. No supos-
to dos/as traballadores/as con vinculación á empre-
sa por un contrato temporal, o prazo de tres meses
computarase desde a data de incorporación como
socio/a traballador/a ou de traballo, comunicada á
Seguridade Social. Non obstante, deberá ser respec-
tado o prazo xeral establecido anteriormente aínda
que nesta data non transcorresen tres meses desde a
data de alta na Seguridade Social.

4. O prazo de presentación de solicitudes para o
programa V e VII rematará aos corenta días hábiles,
contados a partir do día seguinte ao da publicación
desta orde no Diario Oficial de Galicia.

5. As actuacións subvencionables realizadas entre
o 16 de setembro do ano 2008 e a data de publica-
ción desta orde, poderán acollerse ás axudas previs-

tas nesta, aínda que transcorrese o prazo establecido
desde a incorporación, a contratación, ou se tivese
iniciado a execución do proxecto de investimento. O
prazo para a presentación destas solicitudes remata-
rá aos corenta días hábiles, contados a partir do día
seguinte ao da publicación desta orde no Diario Ofi-
cial de Galicia.

6. As solicitudes presentaranse no modelo que figu-
ra como anexo II desta orde e deberán ir acompañadas
da documentación xeral e específica citada no axe-
xo III. As solicitudes e os anexos están dispoñibles na
páxina web da Consellería de Traballo http://traba-
llo.xunta.es.

As entidades que soliciten máis dun programa dos
previstos nesta orde, unicamente deberán xuntar un
exemplar da documentación xenérica coa primeira
das solicitudes presentadas, facendo constar tal cir-
cunstancia nas posteriores. En todo caso, todas as
solicitudes se deberán presentar xunto coa docu-
mentación específica para o programa respectivo.

Artigo 6º.-Instrución.

1. As unidades administrativas receptoras remitirán
as solicitudes recibidas ao órgano competente para
resolver, para que a unidade administrativa encargada
da tramitación do expediente comprobe se a solicitude
ou documentación presentada reúne os requisitos exi-
xidos nesta orde e, no suposto de que se observe algún
defecto ou sexa incompleta a documentación, de con-
formidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13
de xaneiro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
requirirase ao/a interesado/a para que, nun prazo
de 10 días, emende a falta ou presente os documentos
preceptivos, coa advertencia de que, se así non o fixer,
considerarase desistido/a da súa petición, logo da
resolución, que deberá ser ditada nos termos previstos
no artigo 42 da antedita lei.

Esta fase completarase incorporando ao expedien-
te a información rexistral da entidade solicitante,
segundo a documentación que consta na Dirección
Xeral de Relacións Laborais, así como as certifica-
cións indicadas no número 2 do artigo 5º.

2. O órgano instrutor dos expedientes será o Servi-
zo de Relacións Laborais da delegación provincial
da Consellería de Traballo competente por razón do
territorio, para os programas I, II, IV e VI.

O órgano instrutor dos expedientes relativos os
programas III, V e VII será o Servizo de Cooperati-
vas e Economía Social da Dirección Xeral de Rela-
cións Laborais.

Artigo 7º-Resolución e recursos.

1. A concesión das axudas previstas nos progra-
mas I, II, V e VII realizarase en réxime de concorren-
cia competitiva, polo que, unha vez instruídos os
expedientes, pasarán para o seu exame á comisión de
avaliación que aplicará os criterios de valoración
sinalados nas bases reguladoras e informará o órgano
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instrutor. Este órgano elevaralle proposta ao delega-
do/a provincial da consellería ou a persoa titular da
Consellería de Traballo, segundo o caso, que resolve-
rán poñendo fin á vía administrativa.

2. A avaliación das solicitudes relativas aos pro-
gramas I e II terá lugar en dúas fases:

a) Para os recibidos ata o día 1 de xullo, a partir da
segunda quincena de dito mes.

b) Para os recibidos ata o 15 de setembro, a partir
do mes de outubro.

3. Aquelas solicitudes sobre as que non se formu-
lase proposta de resolución na primeira fase de con-
cesión, non se considerarán expresamente desesti-
madas e poderán ser obxecto de ulterior avaliación
na seguinte fase.

4. As solicitudes relativas aos programas V e VII
serán obxecto dunha única avaliación específica, unha
vez rematada a instrución dos correspondentes expe-
dientes.

5. A comisión de avaliación das solicitudes pre-
sentadas aos programas I, II, V e VII estará formada
polos seguintes membros: á persoa titular da Direc-
ción Xeral de Relacións Laborais, que a presidirá,
a/o subdirector/a xeral de Cooperativas e Economía
Social, os xefes e as xefas de servizo de Relacións
Laborais das delegacións provinciais da consellería
e un funcionario ou funcionaria designado/a pola
persoa titular da dirección xeral, que actuará como
secretario/a.

Esta comisión poderá adoptar validamente os seus
acordos, sempre que asistan a el/a presidente/a, ou
persoa na que delegue, un/unha vogal e o/a secreta-
rio/a. Se por calquera causa, no momento en que a
comisión de valoración teña que examinar as solici-
tudes, algunha das persoas que a compoñen non pui-
dese asistir, será substituído polo funcionario ou fun-
cionaria que para o efecto designe a persoa titular da
dirección xeral.

6. Os programas III, IV e VI, tramitaranse polo pro-
cedemento de concorrencia non competitiva. En con-
secuencia e, logo da fiscalización polas respectivas
intervencións das propostas emitidas polos correspon-
dentes servizos, o órgano competente ditará a resolu-
ción debidamente motivada que se lle deberá notificar
ao/a interesado/a.

7. O prazo para resolver e notificar será de seis
meses. En todo caso, para as solicitudes dos progra-
mas I, II, V e VII o antedito prazo non comezará a
computarse ata que transcorra o prazo previsto para
a presentación de solicitudes. Transcorrido o dito
prazo sen que se ditase resolución expresa, entende-
rase desestimada a solicitude de acordo co estableci-
do no artigo 23.5º da Lei 9/2007, de subvencións de
Galicia, no artigo 1 e no artigo 2 da Lei 6/2001, do 29
de xuño, de adecuación da normativa da Comunida-
de Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de
xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de

novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

8. As resolucións que se diten neste procedemento
esgotan a vía administrativa e contra elas cabe inter-
poñer 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. Todo o anterior, de conformidade co dis-
posto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común e na Lei 29/1998, do 13
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-admi-
nistrativa.

9. De acordo co establecido nos puntos 3 e 4 do arti-
go 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia
e de boas prácticas na Administración pública galega
e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, a Consellería
de Traballo publicará no DOG e na súa páxina web
oficial as subvencións concedidas ao abeiro desta
orde, con expresión do beneficiario/a, a contía e a súa
finalidade.

10. De conformidade coas prescricións da Lei orgá-
nica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de
datos de carácter persoal a Consellería de Traballo
incluirá e fará públicos, no rexistro regulado no
Decreto 132/2006, do 27 de xullo, os datos relevan-
tes referidos ás subvencións recibidas ao abeiro des-
ta orde, así como as 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).

Os/as interesados/as teñen dereito a que non se fagan
públicos os seus datos cando concorra algunha das
causas previstas na letra d) do punto 2 do artigo 15 da
Lei 9/2007.

Artigo 8º.-Forma de pagamento e xustificación.

1. Unha vez notificada a resolución definitiva, os
interesados dispoñerán dun prazo de dez días para a
súa aceptación; transcorrido este sen que se produ-
cise manifestación expresa entenderase tacitamente
aceptada, segundo o artigo 21.5º da Lei 9/2007, de
subvencións de Galicia.

2. O pagamento efectuarase de forma nominativa e
pagamento único, pola súa totalidade, a favor dos/as
beneficiarios/as e logo da acreditación dos gastos e
pagamentos realizados ata o tope máximo da contía
inicialmente concedida como subvención.

En todo caso, a forma de xustificación deberá ater-
se ao previsto no artigo 28 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.

3. De non achegarse con anterioridade, o paga-
mento das axudas quedará condicionado á presenta-
ción, antes do 30 de novembro de 2009, da docu-
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mentación xeral e da específica que corresponda,
relacionada nos puntos seguintes:

3.1. Documentación xeral:

a) Documentación xustificativa para acreditar o cum-
primento da finalidade para a que se concedeu a sub-
vención segundo o tipo de axuda, no prazo, nos termos
e na forma que estableza a resolución de concesión.

b) No momento da xustificación total da actividade
subvencionada, deberá presentarse declaración com-
plementaria do conxunto das axudas solicitadas para
a mesma actividade, tanto as aprobadas e/ou conce-
didas como as pendentes de resolución, das distintas
administracións públicas competentes ou outros
entes públicos ou, de ser o caso, que non solicitou
nin percibiu outras axudas ou subvencións.

3.2. Documentación específica para cada programa:

a) No caso das axudas para a elaboración do plan
empresarial, proxectos técnicos e estudos en xeral,
deberá presentarse unha copia deles, previamente
ao seu pagamento.

b) Cando se trate da subvención financeira, xunta-
rase copia do contrato do préstamo, facturas do total
do investimento en inmobilizado material e inmate-
rial realizado e xustificantes dos pagamentos realiza-
dos, alta na Seguridade Social dos socios ou socias
traballadores polos que se solicita subvención e alta
no imposto de actividades económicas ou, se é o
caso, alta no censo de obrigados tributarios no Minis-
terio de Economía e Facenda, de non telo presentado
con anterioridade. Con posterioridade, a persoa ou
entidade beneficiaria, no prazo de trinta días, desde
a data de pagamento da subvención, deberá presen-
tar certificación da entidade financeira acreditativa
da amortización do principal do préstamo na contía
subvencionada.

c) No caso de subvención directa, facturas do total
do investimento en inmobilizado material e inmate-
rial realizado, xustificantes dos pagamentos realiza-
dos, alta na Seguridade Social dos socios ou socias
traballadores/as por quen se solicita subvención e
alta no imposto de actividades económicas ou, se é o
caso, alta no censo de obrigados tributarios no
Ministerio de Economía e Facenda, de non telo pre-
sentado con anterioridade.

d) Cando se trate da axuda pola contratación de
directores/as ou xerentes, xuntarase copia do contrato
e alta na Seguridade Social.

e) No caso de asesoramento e acompañamento de
proxectos deberá achegarse certificación dos servizos
realizados expedida polos que o prestaron e confor-
mada polos promotores, xunto cos documentos norma-
lizados acreditativos da realización das distintas fases
e copias dos documentos elaborados, de acordo co
previsto na base terceira (programa III). Se o benefi-
ciario é a cooperativa promotora do proxecto deberá
acreditar o pagamento dos servizos.

f) Cando se trate da axuda excepcional de inicio da
actividade, facturas xustificativas da realización do

total destes gastos e xustificantes dos pagamentos
realizados.

g) Nas axudas da base cuarta (programa IV) e, co
obxecto de acreditar a adquisición da condición de
socio/a e o recoñecemento do desembolso das ache-
gas e cotas de ingreso, se é o caso, deberá presentar-
se certificado da cooperativa relativo ás anotacións
realizadas no libro de achegas ao capital social así
como no libro de socios e socias.

h) Cando se trate das incorporacións ou contrata-
cións de profesionais, previstas na base sexta (pro-
grama VI), achegarase certificado da inscrición no
libro de socios/as ou copia do contrato de traballo,
así como xustificante da alta na Seguridade Social.

4. Non obstante o sinalado no punto anterior, a docu-
mentación exixida para a fase de pagamento, xeral ou
específica, poderá presentarse xunto coa solicitude a
opción do/a interesado/a; neste suposto poderán trami-
tarse conxuntamente a concesión e o pagamento da
axuda.

5. 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.

6. Non poderá realizarse en ningún caso o paga-
mento da subvención mentres o/a beneficiario/a non
figure ao día do cumprimento das súas obrigas tribu-
tarias -estatais e autonómicas- e da Seguridade
Social, sexa debedor/a, en virtude de resolución
declarativa da procedencia de reintegro ou teña
algunha débeda pendente, por calquera concepto,
coa Administración da Comunidade Autónoma.

Artigo 9º.-Prohibicións, incompatibilidades e con-
correncia.

1. A persoa ou entidade solicitante non poderá atopar-
se incursa nas prohibicións para obter a condición de
beneficiario/a sinaladas no artigo 13 da Lei 38/2003,
do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 10
da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, circunstan-
cia que se xustificará mediante a declaración contida no
anexo II desta orde.

2. En ningún caso o importe das subvencións ou
axudas concedidas ao abeiro desta orde poderá ser de
tal contía que, illadamente ou en concorrencia coas
concedidas por outras administracións ou entes públi-
cos ou privados, estatais ou internacionais, supere o
custo total da actividade que vaia desenvolver a per-
soa ou entidade beneficiaria, no que se incluirán todos
os custos directamente derivados dela, tales como cus-
to total do activo e os custos de persoal calculados
sobre o período que deban manterse os postos de tra-
ballo creados, de ser o caso.

3. As axudas e subvencións establecidas nesta orde
serán incompatibles, agás a axuda por fomento de
acceso á condición de socio/a traballador/a, coas axu-
das establecidas nos programas de apoio a iniciativas
de emprego, de iniciativas de emprego de base tecno-
lóxica, de promoción do emprego autónomo, de cen-
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tros especiais de emprego e de promoción do empre-
go autónomo das persoas afectadas por diversidade
funcional, convocadas pola Consellería de Traballo.

4. Ademais, as axudas pola incorporación de socios
e socias traballadores/as ou de traballo serán incom-
patibles con outras axudas ou subvencións que se
poidan conceder pola mesma causa e concepto, ao
abeiro doutros programas de fomento do emprego,
agás as bonificacións de cotas á Seguridade Social
que se establezan na normativa estatal.

5. Así mesmo, a axuda para contratación de direc-
tores/as ou xerentes poderá ser compatible coas boni-
ficacións de cotas á Seguridade Social que se esta-
blezan na normativa estatal.

6. As subvencións para o financiamento de pro-
xectos de investimento serán incompatibles con cal-
quera outro tipo de axuda para igual finalidade.

7. As axudas previstas no programa III: Impulso de
proxectos empresariais cooperativos, serán compati-
bles co resto das previstas nesta orde.

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

9. O importe máximo das axudas para cada finali-
dade deberá respectar os límites que se establecen
nas bases reguladoras dos distintos programas.

Artigo 10º.-Obrigas dos/as beneficiarios/as.

Son obrigas dos/as beneficiarios e beneficiarias
das axudas e subvencións as sinaladas no artigo 11
da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, en espe-
cial as seguintes:

a) Estar ao día nas súas obrigas tributarias estatais
e autonómicas e da Seguridade Social, así como de
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 proposta de pagamento da subvención. As
entidades beneficiarias das axudas previstas nesta
orde estarán exentas de achegar os xustificantes do
cumprimento destas obrigas.

b) Realizar a actividade que fundamente a conce-
sión da axuda ou subvención durante un tempo míni-
mo de tres anos, ou cinco no caso das axudas aos
investimentos do programa II desta orde, agás cesa-
mento por causas alleas á súa vontade, o que deberá
acreditar fidedignamente.

c) As cooperativas e sociedades laborais beneficia-
rias destas axudas están obrigadas a manter á persoa
pola que se concede a subvención, como socio ou
socia traballador/a ou de traballo, polo menos duran-
te tres anos. No suposto de baixa na sociedade no dito
período, teñen a obriga de substituílo/a por outra per-
soa e polo período que reste ata completar os tres
anos, ou a reintegrar as cantidades percibidas, cos
seus xuros de demora, estando obrigadas a lle comu-
nicar a baixa ao órgano concedente no prazo dun mes
contado desde aquel en que esta se producise. Cando

a axuda se concedese pola incorporación dunha per-
soa pertencente a un colectivo determinado, a substi-
tución deberá ser realizada por outra persoa perten-
cente a algún dos colectivos polos que se poida con-
ceder unha subvención por importe igual ou superior
ao da persoa que causase baixa. Esta substitución
deberá realizarse no prazo máximo de seis meses des-
de a data da baixa, feito que deberá ser comunicado
pola empresa beneficiaria ao órgano competente que
concedese a subvención, no mes seguinte á substitu-
ción. Esta nova incorporación en ningún caso dará
lugar a unha nova axuda.

d) Manter, polo menos, durante un período de cinco
anos unha forma xurídica de entre as elixibles para
resultar beneficiaria da subvención concedida.

e) Comunicarlle ao órgano concedente calquera
modificación das condicións tidas en conta para a con-
cesión da subvención, así como dos compromisos e
obrigas asumidos polos/as beneficiarios/as e, de ser o
caso, a obtención concorrente de subvencións, axudas,
ingresos ou recursos que financien as actividades sub-
vencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se coñeza e, en todo caso, con anteriorida-
de á xustificación da aplicación dada aos fondos perci-
bidos.

f) Adoptar as medidas axeitadas de difusión para
dar publicidade ao financiamento público das actua-
cións subvencionadas pola Consellería de Traballo,
así como, de ser o caso, cofinanciadas polo Fondo
Social Europeo, nos termos establecidos no Regula-
mento (CE) 1159/2000, da Comisión, do 30 de maio
de 2000, sobre actividades de información e publici-
dade. As medidas de difusión deberán adecuarse ao
obxecto subvencionado, tanto na súa forma coma na
súa duración, e poderán consistir na inclusión da
imaxe institucional da entidade concedente, así como
en lendas relativas ao financiamento público en car-
teis, placas conmemorativas, materiais impresos,
medios electrónicos ou audiovisuais, ou ben en men-
cións realizadas en medios de comunicación.

g) Conservar os documentos xustificativos da apli-
cación dos fondos recibidos, incluídos os documentos
electrónicos, mentes poidan ser obxecto das actua-
cións de comprobación e control.

h) 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 achegar canta información lle sexa requi-
rida no exercicio das actuacións anteriores.

Artigo 11º.-Modificación da resolución de concesión.

Toda alteración das condicións tidas en conta para a
concesión das axudas ou subvencións, así como a
obtención concorrente de subvencións e axudas outor-
gadas por outras administracións ou outros entes públi-
cos ou privados, estatais ou internacionais, poderá dar
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lugar á modificación da resolución de concesión seguin-
do o principio de proporcionalidade á que se refire o
artigo 14.1º n) da Lei 9/2007, de subvencións de Gali-
cia e, eventualmente, á súa revogación.

Artigo 12º.-Revogación e reintegro.

Procederá a revogación das subvencións, así como o
reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e
a exixencia do xuro de demora, nos casos e nos termos
previstos nos artigos 32 e 33 da citada Lei 9/2007 e
no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se
desenvolve o réxime de axudas e subvencións públi-
cas da Comunidade Autónoma de Galicia en canto
non se opoña ao establecido na Lei 9/2007.

A obriga do 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.

Artigo 13º.-Seguimento e control.

Sen prexuízo das facultades que teñan atribuídas
outros órganos da administración, a Consellería de
Traballo levará a cabo funcións de control, avaliación
e seguimento dos programas.

Para realizar as ditas funcións poderanse utilizar
cantos medios estean á súa disposición para compro-
bar, en todo momento, a aplicación das subvencións
concedidas para os fins programados e o cumprimen-
to dos requisitos exixidos nesta orde e demais normas
vixentes que resulten de aplicación. Para estes efec-
tos, os/as beneficiarios/as deberán cumprir as obri-
gas de comprobación que se establezan nesta orde e
na resolución de concesión.

Artigo 14º.-Axudas baixo condicións de minimis.

Os incentivos establecidos nesta orde quedan some-
tidos ao réxime de axudas de minimis, polo que non
poderán exceder dos límites cuantitativos estableci-
dos no Regulamento (CE) número 1998/2006, da
Comisión, do 15 de decembro de 2006, relativo á
aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axu-
das de minimis (DOUE L 379, do 28 de decembro
de 2006). Nos termos desta normativa, a axuda total
de minimis concedida a unha empresa determinada
non será superior a 200.000 euros durante calquera
período de tres exercicios fiscais, ou a 100.000 euros
cando se trate dunha empresa que opere no sector do
transporte por estrada.

Disposicións adicionais

Primeira.-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 nos diferen-
tes programas desta orde, agás aquelas que, de acor-
do co artigo 35 f) da Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común, xa se
atopen en poder da Administración actuante.

Segunda.-Apróbase a delegación de atribucións da
persoa titular da Consellería de Traballo nos/as dele-
gados/as provinciais, no ámbito das súas respectivas
provincias, nos programas I, II, IV e VI para resolver
a concesión ou denegación das axudas e subvencións
previstas nesta orde, así como para autorizar, dispo-
ñer, recoñecer a obriga e propoñer os correspondentes
pagamentos. Apróbase, igualmente, a delegación de
atribucións da persoa titular da Consellería de Traba-
llo a favor da persoa titular da Dirección Xeral de
Relacións Laborais para autorizar, dispoñer, recoñe-
cer a obriga e propoñer os correspondentes pagamen-
tos referidos aos programas III, V e VII.

Terceira.-Se, unha vez adxudicadas as axudas e sub-
vencións, resultase remanente de crédito, esta conse-
llería reserva para si a facultade de efectuar convoca-
torias complementarias ou reabrir o prazo de presenta-
ción de solicitudes.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase a persoa titular da Dirección
Xeral de Relacións Laborais para ditar, no ámbito
das súas competencias, 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 2009.

Ricardo Jacinto Varela Sánchez
Conselleiro de Traballo

ANEXO I
Bases reguladoras dos programas de promoción e divulgación

do cooperativismo e de fomento do emprego en empresas
de economía social

Base Primeira.-Programa I: fomento do emprego
en cooperativas e sociedades laborais.

1. Finalidade.

Este programa esta dirixido a fomentar a incorpo-
ración do persoal desempregado e traballadores/as
con carácter temporal, como socios e socias traballa-
dores/as ou de traballo de cooperativas ou socieda-
des laborais, con carácter indefinido.

2. Beneficiarios/as.

2.1. Poderán acollerse ás axudas previstas neste
programa as cooperativas e sociedades laborais que
incorporen como socios e socias traballadores/as ou
de traballo as persoas que, no momento da incorpo-
ración sexan desempregadas inscritas como deman-
dantes de emprego no Servizo Público de Emprego
pertencentes a algún dos seguintes colectivos:

a) Mocidade menor de 25 anos.

b) Persoas maiores de 25 anos e menores de 30 que
finalizasen a súa educación a tempo completo nos dous
anos anteriores á súa incorporación e que non tivesen
antes un primeiro emprego fixo remunerado.

c) Persoas desempregadas maiores de 45 anos.
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d) Traballadores e traballadoras aos cales se lles
recoñeceu o aboamento da prestación por desempre-
go na súa modalidade de pagamento único.

e) Mulleres desempregadas que se incorporen como
socias traballadoras tras unha ausencia do mercado
de traballo non inferior a 24 meses.

f) Mulleres desempregadas que se incorporen como
socias traballadoras nos 24 meses seguintes á data do
parto, adopción ou acollemento.

g) Mulleres desempregadas cando se incorporen
para prestar servizos en profesións ou ocupacións
con menor índice de emprego feminino, de acordo co
disposto na Orde do Ministerio de Traballo e Asun-
tos Sociais, do 16 de setembro de 1998 (BOE do 29
de setembro).

h) Persoas titulares de familias monoparentais e
con responsabilidades familiares. Terá esta conside-
ración, aquela persoa solteira, viúva, separada ou
divorciada que teña ao seu coidado fillos ou fillas
menores de 21 anos ou persoas maiores incapacita-
das que non obteñan ingresos de calquera natureza
superiores ao 75% do salario mínimo interprofesio-
nal vixente no momento da solicitude.

i) Mulleres maiores de 25 anos e menores de 45.

j) Persoas desempregadas que realizasen, no ano
da presentación da solicitude ou nos dous anos natu-
rais anteriores, cursos de formación profesional para
o emprego destinados prioritariamente a persoas tra-
balladoras desempregadas, directamente relaciona-
dos co posto de traballo ao que se incorporan.

k) Persoas desempregadas que participasen, no
ano de presentación da solicitude ou nos dous anos
anteriores, como alumnado en escolas obradoiro,
casas de oficio ou en obradoiros de emprego directa-
mente relacionadas no seu contido co posto de tra-
ballo ao que se incorporan; ou ben, que traballasen
no ano da presentación da solicitude ou no ano natu-
ral anterior en obras ou servizos de interese xeral
realizados en virtude doutros programas de fomento
do emprego.

l) Persoas desempregadas de longa duración que
estivesen sen traballo e inscritas na oficina de empre-
go durante, polo menos, 12 dos anteriores 16 meses,
ou durante 6 dos anteriores 8 meses, se fosen meno-
res de 25 anos.

m) Persoas desempregadas afectadas por diversi-
dade funcional cun grao de minusvalía non inferior
ao 33%.

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

-Perceptores/as da renda de integración social de
Galicia ou aqueles/as que non poidan acceder a ela,
ben por falta do período exixido de residencia ou empa-
droamento, ou ben por ter esgotado o período 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/as coa debida acreditación ou autoriza-
ción.

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

-Mulleres procedentes de casas de acollida que pre-
senten problemas adicionais de inserción ou reinser-
ción laboral.

-Mulleres que abandonasen o exercicio da prosti-
tución e se incorporen ao mercado 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.

-Menores internos/as incluídos/as no ámbito de apli-
cación da Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, regu-
ladora da responsabilidade penal dos/as menores, cuxa
situación lles permita acceder a un emprego, así como
os que estean en situación de liberdade vixiada e os/as
ex-reclusos/as.

-A mocidade que estea ou estivo ata a súa maioría
de idade baixo a tutela ou garda da Administración
autonómica.

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

-Emigrantes retornados e retornadas con graves nece-
sidades persoais ou familiares. Terán a consideración
de retornados/as aqueles/as emigrantes que cumpran
coa condición de que non transcorresen máis de dous
anos entre a data do retorno e a data da alta no corres-
pondente réxime da Seguridade Social.

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

o) Traballadores e traballadoras desempregados/as
por mor dalgunha das causas previstas nos artigos 50,
51 e 52 b) e c) do Estatuto dos traballadores ou que
procedan de empresas inmersas nalgún outro proceso
de reestruturación ou reconversión, ou do peche da
empresa de procedencia, polas causas previstas no
artigo 49.1º g) do Estatuto dos traballadores, agás no
caso de que na empresa a que se incorporen partici-
pe o empresario/a ou persoas que participaron no
capital social da extinta empresa, directa ou indirec-
tamente, ou os seus familiares ata o segundo grado de
consanguinidade ou afinidade.

2.2. Para os efectos desta axuda, o requisito de estar
desempregado/a e inscrito como demandante de empre-
go no Servizo Público de Emprego deberá cumprirse na
data de alta do socio ou socia traballador/a no corres-
pondente réxime da Seguridade Social.



Nº 62 � Martes, 31 de marzo de 2009 6.527DIARIO OFICIAL DE GALICIA

2.3. Poderán resultar, así mesmo, beneficiarias as
cooperativas e sociedades laborais que incorporen como
socios traballadores as persoas vinculadas á empresa
por un contrato de traballo temporal non superior a 24
meses, cunha vixencia mínima de 6 meses á data da súa
incorporación.

2.4. A incorporación deberá supoñer incremento do
emprego fixo e do número de socios e socias traballa-
dores/as ou de traballo da entidade beneficiaria da
axuda, respecto á media dos últimos doce meses ante-
riores á incorporación dos novos socios e socias por
quen se percibe a axuda. Para os efectos do incremen-
to do emprego, non se terán en conta os traballadores
e traballadoras temporais.

Non poderá concederse esta axuda cando se trate da
incorporación de socios ou socias traballadores/as ou
de traballo que tiveron tal condición na mesma empre-
sa nos dous anos anteriores a súa incorporación como
socios/as.

3. Modalidades e contía das axudas.

3.1. Pola incorporación de socios e socias traballa-
dores ou de traballo ás cooperativas ou sociedades
laborais, a contía da axuda será:

-De ata 5.500 euros por cada persoa desempregada
que se incorpore a xornada completa como socio ou
socia traballador/a ou de traballo nunha cooperativa ou
sociedade laboral pertencente aos colectivos das letras
a, b, c, d, h, j, k, l, o do número 2 anterior, así como no
suposto da incorporación como socio ou socia traballa-
dor/a ou de traballo das persoas vinculadas á empresa
por un contrato temporal. Este incentivo incrementara-
se en 300 euros se a persoa incorporada é un mozo
menor de 30 anos. Se a persoa incorporada pertence a
calquera destes colectivos e é muller a contía da sub-
vención será de ata 7.000 euros.

-De ata 7.000 euros, no suposto das letras e), f), g)
e i).

-De ata 8.000 euros, no suposto da letra n).

-De ata 10.000 euros, no suposto da letra m).

No suposto de que a xornada de traballo do socio
ou socia traballador/a ou de traballo incorporado/a
sexa a tempo parcial, a contía da axuda será propor-
cional ao tempo efectivo de duración da xornada.

4. Criterios de avaliación.

A concesión e contía das axudas, que se realizará
en réxime de concorrencia competitiva, estará en
función dos seguintes criterios:

a) Emprego xerado.

b) Porcentaxe de mulleres no emprego xerado.

c) Actividades desenvolvidas no marco dos novos
viveiros de emprego definidos pola Unión Europea.

d) Incorporación de novas tecnoloxías da informa-
ción e as comunicacións.

e) Desenvolvemento de proxectos de I+D+i.

f) Incidencia na creación e mantemento do empre-
go no contorno xeográfico no que se desenvolva a
actuación.

g) Contribución á mellora ambiental.

Estes criterios terán a mesma importancia, con
independencia da orde na que figuran recollidos.

Base segunda.-Programa II: mellora da competiti-
vidade en cooperativas e sociedades laborais.

1. Finalidade.

Este programa está dirixido a apoiar o desenvolve-
mento de proxectos de creación e modernización das
empresas de economía social, mediante unha mello-
ra da súa competitividade, facilitando así a súa con-
solidación, mediante subvencións financeiras e sub-
vencións directas para financiamento e adquisición
de inmobilizado e mediante axudas para a contrata-
ción de director/a ou xerente.

A subvención financeira e a subvención directa teñen
por obxecto facilitar o financiamento dos investimentos
realizados por cooperativas ou sociedades laborais en
inmobilizado material ou inmaterial, que sexan necesa-
rios para a súa posta en funcionamento ou ampliación
así como para a incorporación, de novas tecnoloxías da
información e as comunicacións.

A contratación de director/a ou xerente oriéntase a
mellorar a xestión empresarial cara a procurar a via-
bilidade da empresa e a boa fin do proxecto de
investimento.

2. Beneficiarios/as.

Poderán acollerse ás subvencións para a realización
de investimentos previstos neste programa as coopera-
tivas con socios e socias traballadores/as ou de traba-
llo e as sociedades laborais. No caso das axudas para
a contratación de director/a ou xerente, poderán resul-
tar beneficiarias as cooperativas de traballo asociado e
as sociedades laborais.

A solicitude deberá formalizarse con anterioridade
ao inicio da execución dos proxectos de investimen-
to ou á contratación do persoal de dirección ou
xerencia, segundo o caso.

3. A subvención financeira.

Consistirá na redución de xuros de préstamos para
financiar investimentos en inmobilizado material e inma-
terial, concedidos polas entidades financeiras que teñan
subscrito convenio coa Consellería de Traballo.

Esta subvención, pagadoira dunha soa vez, será,
como máximo de catro puntos do tipo de xuro fixado
pola entidade de crédito que conceda o préstamo,
sen que, en ningún caso, o tipo de xuro que deba
satisfacer o beneficiario/a, despois de calculada a
subsidiación, poida resultar inferior a un punto. A
contía calcularase como se a subvención se deven-
gase cada ano de duración do préstamo, incluído o
posible período de carencia.

A contribución do beneficiario/a ao financiamento
dos investimentos deberá ser como mínimo do 25
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por cento; en todo caso, o importe máximo desta sub-
vención será de 3.000 euros por socio ou socia tra-
ballador/a ou de traballo, integrante da cooperativa
ou sociedade laboral cun posto de traballo que non
se tivese en conta con anterioridade para a conce-
sión de axudas para financiar investimentos.

4. A subvención directa para a adquisición de inmo-
bilizado material e inmaterial.

Poderá concederse para a realización de investi-
mentos que contribúan á creación, consolidación ou
mellora da competitividade de cooperativas e socie-
dades laborais, cun importe máximo de ata o 50 por
cento do custo de adquisición dos activos, excluídos
impostos.

A contribución do beneficiario/a ao financiamento
dos investimentos deberá ser como mínimo do 25
por cento; en todo caso, o importe máximo desta sub-
vención de 3.000 euros por cada socio ou socia tra-
ballador/a ou de traballo integrante da cooperativa
ou sociedade laboral cun posto de traballo que non
fose tido en conta con anterioridade para a conce-
sión de axudas para financiar investimentos. No
suposto de que a adquisición dos activos se financie
parcialmente mediante préstamos para os que se
solicitou subvención de xuros, a determinación da
subvención directa realizarase a partir do importe
non financiado polos ditos préstamos.

5. Normas comúns á subvención financeira e á
subvención directa para adquisición de inmobiliza-
do material e inmaterial.

5.1. Poderán ser obxecto de subvencións os investi-
mentos en terreos, construcións, instalacións técni-
cas, maquinaria, útiles, mobiliario, elementos de
transporte e equipamentos para procesos de informa-
ción, así como os activos inmateriais vinculados coas
novas tecnoloxías da información e as comunicacións.
O investimento obxecto de subvención deberá man-
terse durante un período mínimo de 5 anos, agás bens
amortizables cun período inferior, neste caso, deberá
manterse polo menos polo dito período.

5.2. Os investimentos realizaranse mediante a
compra de activos novos. Non obstante, naqueles
casos nos que os investimentos se realicen median-
te a compra de equipamentos de segunda man debe-
rán cumprirse os requisitos seguintes:

a) O vendedor ou vendedora do equipamento debe-
rá facilitar unha declaración sobre a orixe do dito
equipamento, confirmando que, durante os últimos
sete anos, non se comprou con subvencións nacio-
nais ou comunitarias.

b) Acreditar, mediante un certificado expedido por
un perito/a independente, que o prezo dos equipa-
mentos non é superior ao valor de mercado nin ao
custo dun equipamento novo similar, que reúnan as
características técnicas requiridas para a operación
e que cumpran as normas aplicables.

5.3. A determinación dos gastos subvencionables
axustarase ao disposto nesta orde e no artigo 31 da

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subven-
cións e o artigo 29 da Lei 9/2007, de subvencións de
Galicia.

Cando o importe do gasto subvencionable supere a
contía de 30.000 euros no suposto do custo por exe-
cución de obra, ou de 12.000 euros no suposto de
subministración de bens de equipo, o/a beneficia-
rio/a deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de
diferentes provedores/as, con carácter previo á con-
tracción do compromiso para a prestación do servizo
ou a entrega do ben, agás 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 tivese
realizado con anterioridade á solicitude da subven-
ción.

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

6. Axuda para a contratación de directores/as ou
xerentes.

Poderanse subvencionar os gastos ocasionados pola
contratación de directores/as ou xerentes que sexan
necesarios para a viabilidade da empresa ou a boa fin
do proxecto de investimento de que se trate. Dado o
seu carácter excepcional para a súa concesión a
sociedade deberá xustificar a súa necesidade e a difi-
cultade da cooperativa de traballo asociado ou socie-
dade laboral para facer fronte ao custo corresponden-
te cos seus propios recursos.

Esta contratación subvencionarase por un período
máximo dun ano ata o 50% do custo total dela, sen que
poida superar a contía de 20.000 euros por cooperati-
va de traballo asociado ou sociedade laboral. Debera-
se respectar o disposto para a contratación de persoal
asalariado pola lexislación vixente de cooperativas e
sociedades laborais e asumir a obriga de manter no
cadro de persoal da entidade ao director/a ou xerente,
como mínimo, polo tempo subvencionado.

7. Criterios de avaliación.

A concesión e contía das axudas, que se realizará
en réxime de concorrencia competitiva, estará en fun-
ción dos seguintes criterios:

a) Emprego xerado.

b) Porcentaxe de mulleres no emprego xerado.

c) Actividades desenvolvidas no marco dos novos
viveiros de emprego definidos pola Unión Europea.

d) Incorporación de novas tecnoloxías da informa-
ción e as comunicacións.

e) Desenvolvemento de proxectos de I+D+i.

f) Incidencia na creación e mantemento do empre-
go no contorno xeográfico no que se desenvolva a
actuación.
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g) Contribución á mellora ambiental.

Estes criterios terán a mesma importancia, con
independencia da orde na que figuran recollidos.

Base Terceira.-Programa III: impulso de proxectos
empresariais cooperativos.

1. Finalidade.

Este programa ten como finalidade esencial fomentar
e promover o cooperativismo no ámbito da Comunida-
de Autónoma, concedendo axudas económicas que
faciliten a posta en marcha dos proxectos empresariais
que se articulen baixo a fórmula cooperativa, tanto para
aqueles que sexan de nova creación como para os xera-
dos polas entidades existentes. Poderán ter a conside-
ración de proxectos subvencionables, entre outros, a
constitución de novas cooperativas ou o lanzamento de
novas áreas funcionais ou territoriais de actividade
polas cooperativas en funcionamento.

2. Beneficiarios/as.

As cooperativas de nova creación ou as que aco-
metan novos proxectos empresariais, así como as
persoas e entidades que presten os servizos de ase-
soramento e acompañamento de proxectos nos ter-
mos previstos no punto 3 desta base. Unicamente se
poderá presentar unha solicitude por cada proxecto
empresarial. O período de realización das activida-
des obxecto de axuda ou subvención é o comprendi-
do entre o 16 de setembro de 2008 e o 15 de setem-
bro de 2009.

3. Asesoramento e acompañamento de proxectos.

3.1. Poderán outorgarse subvencións para o aseso-
ramento e acompañamento de proxectos, que com-
prenderá desde a realización de actividades previas
ao inicio da actividade, tales como a orientación do
proxecto e accións formativas e informativas dos pro-
motores, ata a elaboración do plan empresarial da
cooperativa, o seu seguimento e asesoramento na exe-
cución. As solicitudes poderán ser formuladas ou ben
pola cooperativa promotora ou ben polos que presten
o servizo, neste último caso, poderá presentarse unha
solicitude por cada un dos proxectos asesorados.

3.2. Será preceptiva a elaboración dun plan de tra-
ballo normalizado, por parte dos que presten o servi-
zo, co seguinte contido mínimo:

O número de horas dedicadas ao acompañamento
do proxecto, que non será inferior a 200 horas anuais,
das cales deberán reservarse o número suficiente que
permita o mantemento dunha reunión de seguimento
quincenal, así como 100 horas para a realización de
sesións especificas con todos/as os socios cooperati-
vistas para o tratamento e análise das seguintes áreas:

-Formación cooperativa e habilidades sociais (20
horas).

-Económico financeira (20 horas).

-Comercial-Mercado (20 horas).

-Organizativa (40 horas).

Cada reunión ou actuación subvencionable deberá
documentarse cos modelos normalizados facilitados
pola Consellería de Traballo, que conterán como
mínimo a súa duración e lugar de celebración, a rela-
ción de asistentes cos seus datos de identificación e
sinaturas de conformidade, así como con copias dos
documentos elaborados nas distintas fases.

3.3. O asesoramento e acompañamento subvencio-
nable unicamente poderá ser prestado por persoas
físicas ou xurídicas que conten con persoal, propio
ou concertado, con coñecementos e formación espe-
cifica nas áreas que se indican:

-Cooperativismo: considerarase acreditado este
requisito pola participación en actividades formati-
vas, nas que a carga lectiva especifica sobre coope-
rativismo teña unha duración mínima de 60 horas.

-Xestión empresarial: considerarase acreditado este
requisito polas persoas licenciadas en Administración
e Dirección de Empresas, diplomadas en Ciencias
Empresariais ou diplomadas en Relacións Laborais.

-Asesoría xurídica: considerarase acreditado este
requisito polas persoas licenciadas en Dereito.

-Xestión societaria: considerarase acreditado este
requisito pola participación en actividades formati-
vas en materia de psicoloxía organizacional, habili-
dades sociais, traballo en equipo e solución de con-
flitos, xunto cunha experiencia mínima de 3 anos de
asesoramento nesta área.

3.4. A contía da subvención ascenderá a 30 euros
por hora de información, formación ou asesoramen-
to por cada proxecto. O número mínimo de persoas
asesoradas por proxecto será de tres. Establécense
os seguintes límites máximos para a subvención, en
función das persoas físicas promotoras directamen-
te asesoradas:

-3 persoas promotoras: ata 200 horas.

-Entre 3 e 5 persoas promotoras: ata 250 horas.

-Entre 5 e 10 persoas promotoras: ata 300 horas.

-Entre 10 e 15 persoas promotoras: ata 350 horas.

-Entre 15 e 25 persoas promotoras: ata 400 horas.

-Entre 25 e 50 persoas promotoras: ata 450 horas.

-Máis de cincuenta persoas promotoras: ata 500
horas.

Para estes efectos entenderase por persoas directa-
mente asesoradas, aquelas que participen na totalida-
de das sesións específicas previstas no punto 3.2. O
número total de horas xustificadas en concepto de
preparación das actividades onde participen presen-
cialmente os/as promotores/as, non poderá superar
o 50% do total.

Se os/as promotores/as desisten do proxecto antes de
finalizar o acompañamento previsto, resultarán sub-
vencionables as actuacións realizadas ata ese momen-
to, cos limites anteriormente indicados. A xustifica-
ción desta subvención realizarase mediante achega da
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documentación establecida no artigo 8.3º da orde de
convocatoria.

4. Asistencia técnica e gastos de constitución.

Poderán ser obxecto de subvención ata o 75% dos
gastos ocasionados con motivo da posta en marcha
dos proxectos que se indican a continuación, ata un
máximo de 2.000 euros:

-Asistencias técnicas consistentes na elaboración de
estudos de viabilidade, de organización, de comercia-
lización, auditorías e outros informes económicos.

-Asesoramento para a elaboración dos estatutos
sociais e regulamentos de réxime interno.

-Formalización e inscrición da escritura pública e
demais trámites derivados do proceso de constitu-
ción da cooperativa.

A asistencia técnica e o asesoramento deberán ser
prestados por persoas físicas ou xurídicas que acredi-
ten a súa solvencia profesional, por medio de titulación
académica oficial suficiente para a prestación do servi-
zo. No caso de persoas xurídicas, o/a posuidor/a da titu-
lación debera acreditar o seu vínculo coa entidade.

5. Axuda excepcional para o lanzamento de actividade.

Poderá concederse unha axuda excepcional para o
lanzamento de actividade a cooperativas de traballo
asociado ou que asocien traballadores/as. O importe
desta axuda que se concederá por unha soa vez a enti-
dades de nova creación, consistirá nunha subvención
de ata o 50% dos gastos necesarios para o inicio da
actividade, cun máximo de ata 3.000 euros por cada
socia ou socio traballador/a que, no momento da súa
alta na Seguridade Social, fose desempregado/a con
inscrición como demandante de emprego no Servizo
Público de Emprego.

Entenderase por entidade de nova creación aquela
que inicie a súa actividade con posterioridade ao 15 de
setembro de 2008, considerando como data de inicio a
de alta no imposto de actividades económicas ou, de
ser o caso, a de alta no censo de obrigados/as tributa-
rios/as do Ministerio de Economía e Facenda. Serán
subvencionables, a través desta axuda, os gastos pola
compra de mercadorías, materias primas e outros apro-
visionamentos, arrendamento do local e maquinaria,
publicidade, subministracións, sempre que se realicen
no primeiro ano desde o inicio da actividade.

6. Concertación de financiamento a través de enti-
dades de garantía recíproca.

Poderán ser obxecto de subvención ata o 75 % dos
custos derivados da concertación de instrumentos
financeiros a través de entidades de garantía recí-
proca e a súa formalización, ata un máximo de 6.000
euros por proxecto.

Base cuarta.-Programa IV: fomento do acceso á con-
dición de socio/a traballador/a.

1. Finalidade.

Este programa ten como obxectivo o fomento do
acceso á condición de socios e socias traballado-

res/as de cooperativas, como xeito de promocionar o
cooperativismo facilitando a participación e plena
integración na empresa, mediante a concesión de
axudas económicas destinadas a financiar, parcial-
mente, a achega ao capital social que debe desem-
bolsarse para a incorporación como socio/a.

2. Beneficiarios/as.

Persoas desempregadas inscritas como demandantes
de emprego no Servizo Público de Emprego, que acce-
dan á condición de socio/a dunha cooperativa de tra-
ballo asociado e as persoas asalariadas das sociedades
cooperativas que accedan á condición de socio/a tra-
ballador/a. En ambos casos, cando a incorporación se
produza no período comprendido entre o 16 de setem-
bro de 2008 e o 15 de setembro de 2009 e sempre que
non tivesen percibido axuda para incorporación como
socio/a traballador/a nos catro anos inmediatamente
anteriores. Igualmente poderán resultar beneficiarias
as persoas que teñan unha xornada inferior á habitual
no sector da actividade na que traballan e figuren de
alta no Servizo Público de Emprego de Galicia como
demandantes de mellora de emprego.

Será necesario acreditar o cumprimento das previ-
sións da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de coope-
rativas de Galicia, respecto aos topes máximos de
traballadores/as por conta allea, así como establecer
un plan específico que recolla medidas que asegu-
ren a progresiva incorporación dos/as asalariados/as
á condición de socios/as, se é o caso.

3. Contía das axudas.

A contía das axudas poderá ascender ata 4.000
euros, sen que, en ningún caso, poida ser superior á
contía que corresponda subscribir en concepto de
achega de capital social e cota de ingreso, pola incor-
poración como socio ou socia traballador/a. A contía
máxima da axuda, no momento do seu pagamento,
non poderá ser superior aos importes efectivamente
desembolsados en concepto de achega ao capital
social e cota de ingreso.

O importe das axudas será recoñecido como ache-
gas obrigatorias desembolsadas do/a novo/a socio/a
ao capital social e non poderá ser obxecto de reem-
bolso nin transmisión por actos inter vivos, durante
un período mínimo de cinco anos. Non obstante, o
socio ou socia que cause baixa obrigatoria poderá
transmitir a súa achega a favor da persoa que se
incorpore para substituílo/a nas mesmas condicións
e ata o final do referido período, como mínimo.
Igualmente poderá ser recoñecido como cota de
ingreso, incorporándose ao Fondo de Reserva Obri-
gatorio da entidade.

Base quinta.-Programa V: actividades de promoción
do cooperativismo e adaptación ás tecnoloxías da infor-
mación e as comunicacións.

1. Finalidade.

Este programa ten como finalidade apoiar o desen-
volvemento de actividades para o fomento do coope-
rativismo e a incorporación das cooperativas ás tec-
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noloxías da información e as comunicacións, sub-
vencionando parcialmente os gastos necesarios para
a súa realización e para o desenvolvemento dos pro-
cesos de adaptación necesarios.

2. Beneficiarias.

Poderán ser beneficiarias destas axudas as socie-
dades cooperativas, legalmente constituídas e ins-
critas nos rexistros de cooperativas dependentes da
Xunta de Galicia, que realicen as devanditas activi-
dades desde o 1 de xaneiro ata o 30 de novembro do
ano 2009.

3. Modalidades e contía das axudas.

3.1. Na modalidade de fomento do cooperativismo,
poderán considerarse actividades subvencionables:

-Organización de cursos, xornadas, conferencias e
simposios.

-Elaboración, publicación e difusión de estudos,
informes, traballos de investigación, manuais e folle-
tos divulgativos.

-Elaboración de proxectos de intercooperación e
integración.

-Presenza da cooperativa en ferias, mostras e con-
gresos.

-Participación dos socios/as e traballadores/as en
cursos de formación para a mellora da dirección e
xestión cooperativa.

-Realización de actuacións de divulgación e promo-
ción do emprendemento baixo a fórmula cooperativa.

-Calquera outra acción promocional que fomente o
cooperativismo.

A contía das axudas previstas nesta modalidade
non poderá superar o 75% dos gastos necesarios para
a súa realización, ata un máximo de 30.000 euros por
beneficiario/a. Establécense, así mesmo, os seguin-
tes límites subvencionables para as actividades que
se indican a continuación:

-Actividades divulgativas ou formativas de dura-
ción inferior a 10 horas ata 2.000 €.

-Actividades divulgativas ou formativas de dura-
ción superior a 10 horas ata 3.000 €.

-Presenza en feiras e mostras ata 5.000 €.

3.2. Na modalidade de adaptación as tecnoloxías
da información e as comunicacións, poderán ser
obxecto de subvención os programas que recollan
algunha das seguintes actuacións:

-Elaboración da paxina web da entidade coopera-
tiva e a súa incorporación a redes informáticas, ata
un máximo de 3.000 €.

-Implantación de sistemas telemáticos para a xes-
tión empresarial e societaria, así como para comer-
cio electrónico, ata un máximo de 10.000 €.

En todo caso, a contía das axudas previstas nesta
modalidade non poderá superar o 75% dos gastos nece-
sarios para a súa realización, ata un máximo de 10.000
euros por beneficiario/a.

4. Criterios de avaliación.

A concesión e contía das axudas, que se realizará
en réxime de concorrencia competitiva, estará en fun-
ción dos seguintes criterios:

1º Pola adecuación aos obxectivos e liñas de actua-
ción do Plan estratéxico para o cooperativismo, ata
un máximo de 30 puntos. No caso da modalidade 3.2
esta puntuación outorgarase en función do carácter
integral do proxecto presentado que fomente a inmer-
sión da cooperativa nas tecnoloxías da información e
as comunicacións.

2º Por propostas innovadoras ou que pola súa singu-
laridade acheguen novos enfoques e perspectivas ao
cooperativismo ou á súa promoción, ata un máximo
de 25 puntos. No caso da modalidade 3.2 esta pun-
tuación outorgarase polo establecemento de canles
áxiles e estables de comunicación interna cos socios
e socias da cooperativa.

3º Pola solvencia da entidade solicitante para levar
a cabo a actividade, acreditada mediante memoria
específica, e o cumprimento dos compromisos deri-
vados de actividades subvencionadas anteriormente,
de ser o caso, ata un máximo de 20 puntos.

4º Pola adecuación dos medios previstos e viabili-
dade do proxecto presentado, ata un máximo de 15
puntos.

5º Polo emprego da lingua galega na realización
das actividades para as que solicita a axuda, ata un
máximo de 15 puntos.

Base sexta.-Programa VI: apoio ás cooperativas que
prestan servizos de natureza social e á comunidade.

1. Finalidade.

Este programa ten como finalidade promover a
prestación de servizos de natureza social e á comuni-
dade en Galicia, a través de fórmulas cooperativas,
mediante a concesión de axudas económicas que
faciliten o desenvolvemento e mellora dos proxectos
empresariais novos ou en curso.

2. Beneficiarias.

Poderán ser beneficiarias das axudas previstas neste
programa as cooperativas de calquera clase que reali-
cen as súas actividades na área dos servizos sociais, da
integración social, da protección ambiental e do tempo
libre, debidamente inscritas no Rexistro de Cooperati-
vas de Galicia e que realicen as actividades obxecto
deste programa durante o ano 2009.

Tamén poderán ser beneficiarias as cooperativas de
segundo grao e outras formas de colaboración econó-
mica que poidan establecerse entre as referidas coo-
perativas.
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3. Modalidades e contía das axudas.

Poderán ser obxecto de subvención ata o 75% dos
gastos ocasionados con motivo de:

a) Incorporación como socios/as ou contratación de
traballadores/as sociais, psicólogos/as e outros/as pro-
fesionais de especial cualificación que resulten nece-
sarios para a viabilidade da empresa e unha adecuada
prestación do servizo. A subvención calcularase sobre
o importe total da contratación ou incorporación com-
putada para un período máximo dun ano, debendo res-
pectar o disposto para a contratación de asalariados/as
pola lexislación vixente de cooperativas, de ser o caso,
e non poderá superar a contía de 18.000 euros por
cooperativa. A xustificación desta subvención realiza-
rase mediante achega da documentación establecida
no artigo 8.3º da orde de convocatoria.

b) Organización de programas innovadores e de pres-
tacións e servizos adicionais de proximidade, que com-
plementen e melloren o servizo prestado pola coopera-
tiva aos usuarios e á comunidade, así como a implanta-
ción de procesos e sistemas de xestión da calidade e a
realización de actividades formativas dirixidas aos/ás
socios/as e traballadores/as nas áreas directamente rela-
cionadas coa prestación dos seus servizos profesionais e
coa xestión empresarial cooperativa, ata un máximo
de 10.000 euros por cooperativa.

c) Para as cooperativas prestadoras de servizos sociais
ou de integración social, tamén poderán ser obxecto de
subvención a adquisición dos medios materiais que
resulten necesarios para a prestación dos servizos e
redunden directamente na mellora da súa calidade, ata
un máximo de 30.000 euros por cooperativa.

4. Requisitos para a incorporación de profesionais
e para a prestación de servizos:

Debe garantirse a cualificación e solvencia profe-
sional, tanto do persoal incorporado como dos servi-
zos prestados, de ser o caso, acreditando os seguin-
tes requisitos:

-Titulación académica oficial suficiente para a
prestación do servizo.

-No caso de contratación de servizos externos, a per-
soa ou entidade contratada deberá exercer a actividade
con caracter principal, e indicar os principais servizos
realizados nos últimos tres anos. Tratándose de persoas
xurídicas, o posuidor da titulación debera acreditar o
seu vínculo coa entidade.

5. Contía máxima:

Con caracter xeral a contía máxima subvencionable
neste programa non poderá superar os 40.000 euros
por cooperativa. Se a beneficiaria é unha cooperativa
de segundo grao ou algunha outra forma de colabora-
ción económica, esta contía poderá ascender a un
máximo de 100.000 euros.

Base sétima.-Programa VII: fomento da prevención
de riscos laborais no cooperativismo.

1. Finalidade.

Este programa ten como finalidade apoiar o desen-
volvemento de actividades para o fomento da cultu-
ra preventiva no ámbito do cooperativismo e para a
mellora da seguridade e saúde laboral dos socios e
traballadores vinculados ás cooperativas, subvencio-
nando os gastos necesarios para a súa realización.

2. Beneficiarias.

Poderán ser beneficiarias destas axudas as socieda-
des cooperativas, legalmente constituídas e inscritas
nos rexistros de cooperativas dependentes da Xunta de
Galicia, que realicen as devanditas actividades desde o
1 de xaneiro ata o 30 de novembro do ano 2009.

3. Actividades subvencionables:

3.1. Poderán considerarse subvencionables as seguin-
tes actividades relacionadas coa seguridade e saúde
laboral:

-Organización de actividades formativas dirixidas
aos socios da cooperativa e aos traballadores tanto
da cooperativa como dos socios, se é o caso.

-Participación dos socios/as e traballadores/as en
actividades formativas de cualificación para o desem-
peño de funcións de nivel superior.

-Elaboración, publicación e difusión de estudos,
informes e traballos técnicos.

-Realización de actividades de divulgación e de
transferencia de boas prácticas, tales como xornadas,
seminarios e publicacións, entre outras.

A contía das axudas previstas nas devanditas acti-
vidades non poderá superar os gastos necesarios para
a súa realización, ata un máximo de 5.000 euros por
beneficiaria. Se a beneficiaria é unha cooperativa de
segundo grao ou algunha outra forma de colaboración
económica, esta contía poderá ascender a un máximo
de 12.000 euros.

4. Criterios de avaliación.

A concesión e contía das axudas, que se realizará
en réxime de concorrencia competitiva, estará en fun-
ción dos seguintes criterios:

1º Polo número de destinatarios das actividades
ata un máximo de 30 puntos.

2º Pola participación da cooperativa no financia-
mento da acción, ata un máximo de 20 puntos.

3º Pola metodoloxía e recursos empregados para o
desenvolvemento das actividades, ata un máximo
de 20 puntos.

4º Pola realización de actividades a través de mecanis-
mos de intercooperación, ata un máximo de 15 puntos.

5º Polo emprego da lingua galega na realización
das actividades para as que solicita a axuda, ata un
máximo de 15 puntos.
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE

AXUDAS PARA O FOMENTO DO EMPREGO EN EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL E DE  PROMOCIÓN DO COOPERATIVISMO

TR802GPROGRAMA I: FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS

PROGRAMA II: MELLORA DA COMPETITIVIDADE EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS

PROGRAMA III: IMPULSO DE PROXECTOS EMPRESARIAIS COOPERATIVOS

PROGRAMA IV: FOMENTO DO ACCESO Á CONDICIÓN DE SOCIO E SOCIA TRABALLADOR/A

PROGRAMA V: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DO COOPERATIVISMO E ADAPTACIÓN ÁS 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS

TR802K
TR807D
TR802J

TR802I

TR802L
PROGRAMA VI: APOIO  ÁS COOPERATIVAS QUE PRESTEN SERVIZOS DE NATUREZA SOCIAL E Á 

COMUNIDADE

PROGRAMA VII: FOMENTO DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO COOPERATIVISMO TR802M

ANEXO  II
CONSELLERÍA DE TRABALLO

EXPEDIENTE

UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo

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 25 de marzo de 2009  pola que se establecen as bases reguladoras dos 
programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de 
promoción do cooperativismo e se procede á súa convocatoria para o ano 2009.

de 20de,
Lugar e data

Conselleiro de Traballo
Indicar cun X o órgano ao cal se dirixe a solicitude

Delegado/a provincial da Consellería de Traballo de

E na súa representación:

ENDEREZO

TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL

DNI

CONCELLO

APELIDOS NOME

EN CALIDADE DE

PROVINCIA

ENDEREZO

LOCALIDADE/CONCELLO TELÉFONOCÓDIGO POSTALPROVINCIA

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

CIF/NIFNOME OU RAZÓN SOCIAL

TELÉFONO FAX

DATOS DO/A SOLICITANTE

CNAE SOCIOS/AS TRABALLADORES/AS

HOMES MULLERES

CORREO ELECTRÓNICO

CENTRO DE TRABALLO (ENDEREZO, LOCALIDADE, CONCELLO, PROVINCIA, CP E TELÉFONO)

Nº INSCRICIÓN NA SS.SSNº INSCRICIÓN REXISTRALDATA DE CONSTITUCIÓN

ACTIVIDADE ECONÓMICA (DESCRICIÓN)

LOCALIDADE / CONCELLO

DOMICILIO SOCIAL

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo de que os datos persoais 
recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os 
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro (o 
enderezo figura ao pé desta solicitude). 
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Non ter solicitado nin percibido para este proxecto ningunha outra axuda dunha Administración ou entidade pública.

Ter percibido ou solicitado as axudas que se indican na relación que se xunta (no modelo que figura como anexo VIII).

DECLARA QUE:

a)

b) Non se incorre en ningunha das incompatibilidades sinaladas no artigo 9º da orde de convocatoria.

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

Indicar o que corresponda:c)

Comunicaranlle ao órgano que conceda a axuda calquera modificación das condicións tidas en conta no momento da concesión, 
así como dos compromisos e obrigas asumidas polo/a beneficiario/a e, se é o caso, a obtención de subvencións ou axudas, 
ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas.

d)

Sométese ás actuacións de control, comprobación ou inspección que efectuará a Consellería de Traballo e ás de control financeiro 
que lles correspondan, se é o caso, á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, ás previstas na lexislación do Tribunal de 
Contas e do Consello de Contas, ou a outros órganos da Administración do Estado ou da Unión Europea.

e)

Non se incorre nas circunstancias previstas no artigo 13.2º da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 
10 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

f)

Autoriza a obtención dos certificados establecidos no artigo 5º desta orde.g)

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

SOLICITA:

ANEXO II 
(continuación)

O/a solicitante ou representante,

h)

Non ter percibido axuda para a adquisición da condición de socio/a traballador/a nos catro anos inmediatamente anteriores á 
data de incorporación na cooperativa. (1)

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.

i)

Dá 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).

(Sinatura do/a solicitante ou representante da entidade)

(1)  Únicamente para solicitudes do programa IV

de 20de,
Lugar e data
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ANEXO III

DOCUMENTACIÓN XERAL PARA TODOS OS PROGRAMAS

DOCUMENTACIÓN:

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

As entidades que soliciten máis dun programa dos previstos nesta orde unicamente deberán xuntar un exemplar da documentación xenérica 

coa primeira das solicitudes presentadas, facendo constar tal circunstancia nas posteriores. En todo caso, todas as solicitudes se deberán 

presentar acompañadas da documentación específica para o programa respectivo.

Alta no IAE ou, se é o caso, alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio de Economía e Facenda. No suposto de que se solicite 
subvención financeira e/ou subvención directa para a adquisición de inmobilizado material e inmaterial con anterioridade ao inicio da 
actividade, deberá achegarse na fase de xustificación do pagamento.

Fotocopia compulsada da tarxeta acreditativa do número de identificación fiscal do/a solicitante.

Fotocopia compulsada do documento nacional de identidade da persoa representante legal, se é o caso.

No suposto de cooperativas ou sociedades laborais de nova creación, deberá presentarse unha memoria técnica e económica do proxecto 
empresarial ou o plan de empresa, que deberá conter os datos de identificación e descrición do proxecto, os aspectos técnicos de 
produción e comercialización, a previsión de postos de traballo que se van crear, un breve currículo das persoas promotoras, así como 
unha descrición detallada dos aspectos económicos, técnicos e financeiros que permitan avaliar a viabilidade do proxecto. Exceptúanse da 
presentación desta memoria as solicitudes que pretendan acceder unicamente ás subvencións previstas nos puntos 4 e 6 da base terceira 
(programa III). Poderá obter un modelo de memoria na páxina  web da consellería (http://traballo.xunta.es), no seu punto de axudas e 
subvencións.

Certificación da entidade bancaria acreditativa de que o/a solicitante é titular da conta que indica (segundo o modelo do anexo IX).

Declaración comprensiva do conxunto de todas as axudas solicitadas e/ou concedidas, para a mesma finalidade, das administracións 
públicas competentes ou outros entes públicos ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras subvencións 
(segundo o modelo do anexo VIII). Na mesma declaración deberán indicarse todas as axudas de minimis recibidas durante os tres anos 
anteriores á data da solicitude, así como das solicitadas e que se atopen pendentes de resolver.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

DNI, documentos acreditativos dos períodos de inscrición como demandante de emprego na oficina pública de emprego, así como do 
tempo de permanencia no paro, segundo os datos do informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social dos socios e socias 
traballadores/as ou de traballo por quen se solicita subvención, agás cando o traballador ou traballadora vinculado/a á empresa cun 
contrato laboral de carácter temporal se incorpore como socio ou socia traballador/a ou de traballo, que non deberán presentar as 
devanditas certificacións.

Documentos acreditativos da concorrencia das circunstancias recollidas no número 2 da base terceira, se é o caso. A comprobación da 
condición de persoa afectada por diversidade funcional realizaraa directamente o órgano xestor das axudas, agás que fose recoñecida por 
outra Administración, distinta da propia da Comunidade Autónoma de Galicia. 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 afectadas por 
diversidade funcional, no suposto de pensionistas da Seguridade Social por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez 
acreditarase mediante certificación do Instituto Nacional da Seguridade Social da condición de pensionista na data da incorporación. No 
suposto de pensionistas de clases pasivas, mediante certificación da condición de pensionista por xubilación ou de retiro por incapacidade 
permanente para o servizo ou inutilidade por clases pasivas do Ministerio de Economía e Facenda ou do órgano de procedencia do/a 
funcionario/a na data de incorporación.

Certificado de alta e permanencia como socio ou socia traballador/a ou de traballo emitido pola cooperativa ou sociedade laboral e 
documentos de alta na Seguridade Social. No certificado de incorporación deberá constar expresamente a declaración de que o traballador 
ou traballadora que se incorpora como socio ou socia non tivo nos dous últimos anos na entidade tal condición (segundo o modelo do 
anexo IV).

PROGRAMA I FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS

Documentación específica para a axuda pola incorporación de socios e socias traballadores/as ou de traballo

No suposto de traballadores ou traballadoras vinculados/as á empresa por contrato laboral de carácter temporal, copia do contrato de 
traballo, documento de alta inicial na Seguridade Social, así como xustificante da comunicación á Seguridade Social dos cambios 
producidos.

Certificación da relación nominal dos socios ou socias traballadores/as ou de traballo e do persoal asalariado fixo no ano inmediatamente 
anterior á data da nova incorporación, con indicación das altas e baixas no dito período (segundo o modelo do anexo V).

Cando se trate da incorporación dun socio ou socia que vaia realizar unha xornada a tempo parcial, unha copia do contrato de traballo no 
caso de sociedades laborais. De tratarse de cooperativas, certificado en que conste a duración da xornada que ten fixada a persoa que se 
incorpora.
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ANEXO III 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

Memoria económica do proxecto que inclúa o orzamento de investimento e o plan de financiamento en relación coa finalidade ou obxecto 
da axuda e xustificación da súa necesidade e na cal deberán constar necesariamente, entre outros, os seguintes extremos: sector de 
actividade económica, número de empregos creados, número de empregos mantidos, tipo de proxecto e se está relacionado coa sociedade 
de información, así como se o proxecto necesita declaración de impacto ambiental. Poderá obter un modelo de memoria na páxina  web 
da consellería (http://traballo.xunta.es), no seu punto de axudas e subvencións.

No caso de subvención financeira, compromiso da entidade financeira sobre a concesión do préstamo no cal figuren as súas 
características e se faga constar que a operación se acolle ao convenio subscrito para tal fin (segundo  modelo do anexo VII) ou, de ser o 
caso, o contrato de préstamo.

PROGRAMA II MELLORA DA COMPETITIVIDADE EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS

a) Documentación específica para a subvención financeira e para a subvención directa para a adquisición de inmobilizado 

material ou inmaterial:

Facturas pro forma ou orzamentos dos activos do inmobilizado material e inmaterial e, cando proceda, xustificacións das ofertas 
solicitadas e memoria da proposta seleccionada.

Certificación da relación nominal de socios ou socias traballadores/as ou de traballo, con indicación daquelas persoas que hai que ter en 
conta para o cálculo da subvención e copia do DNI destes (segundo modelo do anexo VI).

Memoria xustificativa da necesidade da contratación do persoal cualificado e da dificultade para facer fronte ao seu pagamento cos seus 
propios medios, e con indicación, desagregada por conceptos, do custo total da contratación.

b) Documentación específica para a axuda a contratación de directores /as ou xerentes:

O curriculum vitae da persoa que se vaia contratar.

No suposto de non ser unha sociedade de nova creación, balance de situación e conta de resultados dos dous últimos exercicios.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

Memoria da actividade para a cal se solicita a subvención, na cal consten as liñas xerais do proxecto, o resto de actividades previstas para 
a súa posta en marcha, a relación de promotores/as e o investimento previsto.

PROGRAMA III.- IMPULSO DE PROXECTOS EMPRESARIAIS COOPERATIVOS

a) Documentación específica para asesoramento e acompañamento de proxectos:

Acreditación dos coñecementos e formación específica dos/as que presten o servizo,  nas áreas e nos termos previstos no número 3.3 da 
base terceira.

Certificación da relación nominal de socios e socias traballadores/as e copia do DNI de cada un deles/as, con indicación daquelas persoas 
polas cales se solicita subvención (segundo  modelo do anexo VI).

b) Para a asistencia técnica e gastos de constitución, así como para a concertación de financiamento a través de entidades de 

garantía recíproca:

Plan de traballo normalizado con indicación da subvención solicitada, debidamente desagregada en función do número de promotores/as 
e de horas previsto.

Factura ou orzamento individualizado correspondente a cada concepto subvencionable, e cuantificada economicamente en todas as súas 
epígrafes.

No caso de asistencia técnica e asesoramento, documentación que acredite a habilitación legal e a debida cualificación para a prestación 
do servizo, nos termos previstos no número catro da base terceira.

c) Documentación específica para a axuda excepcional de inicio da actividade:

Documentos acreditativos dos períodos de inscrición como demandantes de emprego na oficina pública de emprego, dos socios e socias 
traballadores/as por quen se solicita a subvención.

Certificado de alta e permanencia como socio ou socia traballador/a emitido pola cooperativa de traballo asociado, e documentos de alta 
na Seguridade Social.

Orzamento total dos gastos necesarios para o inicio da actividade, con indicación daqueles a que se vai destinar a subvención, así como 
das fontes de financiamento, xunto coas facturas, facturas pro forma, orzamentos ou declaración da previsión de gastos.
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ANEXO III 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

PROGRAMA IV FOMENTO DO ACCESO Á CONDICIÓN DE SOCIO/A TRABALLADOR/A

Certificación emitida pola cooperativa de traballo asociado do importe das axudas subscritas para adquirir a condición de socio ou socia 
traballador/a.

Certificación da incorporación á cooperativa de traballo asociado e documentos de alta na Seguridade Social.

Documentos acreditativos dos períodos de inscrición como demandante de emprego na oficina pública de emprego, así como do tempo de 
permanencia no paro segundo os datos do informe da vida laboral na Tesouraría Xeral da Seguridade Social, de ser o caso.

Certificación do acordo do consello reitor da cooperativa, relativo á admisión como socios/as e á inexistencia de impugnacións ao 
respecto.

Certificación do acordo da asemblea xeral da cooperativa, relativo á aprobación da contía das achegas obrigatorias dos/as novos/as 
socios/as e da cota de ingreso, se é o caso.

Certificación do número de persoas asalariadas da cooperativa que acredite o cumprimento das previsións sobre número máximo de 
persoas asalariadas e, de ser o caso, plan específico de incorporación de persoal asalariado.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

Proposta das actividades para as cales se solicita a subvención, especificando a súa finalidade, os/as destinatarios/as e os medios previstos 
para a súa realización, así como informe relativo á capacidade profesional das persoas intervenientes.

PROGRAMA V.- ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DO COOPERATIVISMO E ADAPTACIÓN ÁS TECNOLOXÍAS DA 

INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS

Memoria das actividades realizadas en anos anteriores da entidade solicitante, con especial referencia ás de fomento do cooperativismo.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

Memoria das actividades para as cales solicita a subvención, en que conste a súa necesidade e adecuación ás modalidades que se soliciten, 
así como o investimento previsto.

PROGRAMA VI: APOIO ÁS COOPERATIVAS QUE PRESTAN SERVIZOS DE NATUREZA SOCIAL E Á COMUNIDADE

Cando se trate da modalidade de incorporación ou contratación, o curriculum vitae e titulación que acredite a especial cualificación 
profesional.

Factura ou orzamento individualizado correspondente a cada concepto subvencionable, e cuantificado economicamente en todos os seus 
puntos, xunto coa documentación que acredite a habilitación legal e a debida cualificación para a prestación do servizo.

Orzamento detallado, cuantificado economicamente en todos os seus puntos, que concrete a achega que realizará a entidade solicitante no
seu financiamento.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

Proposta das actividades para as cales se solicita a subvención especificando a súa finalidade, os/as destinatarios/as e os medios previstos
para a súa realización, así como informe relativo á capacidade profesional das persoas intervenientes.

PROGRAMA VII: FOMENTO DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO COOPERATIVISMO

Orzamento detallado, cuantificado economicamente en todos os seus puntos, que concrete a axuda que realizará a entidade solicitante no
seu financiamento.

Para demandantes de mellora de emprego con xornada inferior á habitual, acreditación da xornada efectivamente realizada
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EXPEDIENTE

COMPROMISO DA ENTIDADE FINANCEIRA DE CONCESIÓN DO PRÉSTAMO 

(DOCUMENTO QUE DEBE PRESENTAR O/A SOLICITANTE XUNTO COA SOLICITUDE)

ANEXO VII

SUCURSAL, RÚA

ENTIDADE FINANCEIRA

CÓDIGO POSTAL

DATOS DA ENTIDADE FINANCEIRA

LOCALIDADE/CONCELLO PROVINCIA TELÉFONO

ENDEREZO

APELIDOS E NOME OU DENOMINACIÓN SOCIAL

CÓDIGO POSTAL

DATOS DA PERSOA FÍSICA OU XURÍDICA TITULAR DO PRÉSTAMO

LOCALIDADE/CONCELLO PROVINCIA TELÉFONO

IMPORTE DO PRÉSTAMO

CARACTERÍSTICAS 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/a representante e selo da entidade financeira)

de 20de,
Lugar e data
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ANEXO VIII 

DECLARACION EXPRESA DOUTRAS AXUDAS E DE AXUDAS EN RÉXIME DE MINIMIS

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)

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

de 20de,
Lugar e data
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EXPEDIENTE

ENDEREZO

TITULAR DA CONTA

PROVINCIA

DNI/NIF

TELÉFONOCODIGO POSTALCONCELLO

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

NOME ENDEREZO (RÚA E NÚMERO)

PROVINCIA CONCELLO CÓDIGO POSTAL

DATOS BANCARIOS

SINATURA E SELO DA ENTIDADE FINANCEIRASINATURA DO/A SOLICITANTE

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

de 20de,
Lugar e data

FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

ACADEMIA GALEGA
DE SEGURIDADE PÚBLICA

Resolución do 25 de marzo de 2009 pola
que se convoca un curso de intervención
policial.

Dentro das actividades programadas para o ano
2009, e conforme as funcións atribuídas pola Lei
1/2007, do 15 de xaneiro, da Academia Gallega de
Seguridad Pública, anúnciase a convocatoria dun
curso de intervención policial conforme as seguintes
bases:

1. Datos da actividade.

Denominación: intervención policial.

Tipo: curso.

Horas lectivas: 25.

Modalidade: presencial.

Obxectivos.

-Ampliación de coñecementos sobre as últimas
técnicas de intervención e actuación ante as distin-
tas situacións problemáticas que se poidan producir
no traballo e na función policial.

Contido.

Curso fundamentalmente práctico.

-Módulo I: técnicas básicas de intervención poli-
cial ante distintas situacións.

-Módulo II: prácticas de técnicas operativas de
intervención policial.

ANEXO IX 


