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de 2009, no referente ao crédito orzamentario da
partida 44.04.733B.760.7, pasando a ser de
1.950.0000 euros.

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2009.

Javier Guerra Fernández
Conselleiro de Economía e Industria

Orde do 23 de xullo de 2009 pola que se
amplía a dotación orzamentaria da Orde
do 28 de abril de 2008, modificada pola
Orde do 9 de xaneiro de 2009, pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión de subvencións a pequenas e
medianas empresas galegas para apoiar as
accións de implantación e certificación de
modelos de xestión e a elaboración e veri-
ficación de memorias de responsabilidade
social empresarial, así como para a selec-
ción de entidades colaboradoras que parti-
ciparán na súa xestión, e se procede á súa
convocatoria (procedemento IN514B).

A Orde do 28 de abril de 2008, publicada no Dia-
rio Oficial de Galicia nº 88, do 8 de maio, modifica-
da pola Orde do 9 de xaneiro de 2009 publicada no
Diario Oficial de Galicia nº 17, do 26 de xaneiro,
establece as bases reguladoras para a concesión, de
subvencións a pequenas e medianas empreas gale-
gas, para apoiar as accións de implantación e certi-
ficación de modelos de xestión e a elaboración e
verificación de memorias de responsabilidade social
empresarial, así como para a selección de entidades
colaboradoras que participarán na súa xestión, e se
procede á súa convocatoria (procedemento IN514B).

No seu artigo 5, precísanse as aplicacións orza-
mentarias e o importe económico previsto para o
financiamento das devanditas subvencións e, no seu
parágrafo cuarto, sinálase que as cantidades recolli-
das no devandito precepto se poderán incrementar
como consecuencia de maior dispoñibilidade orza-
mentaria co fin de atender todas as solicitudes.

Co obxecto de poder amparar un maior número de
solicitudes, e posto que a dotación inicial resulta
insuficiente, tramítase o correspondente expediente
de ampliación de crédito, polo que cómpre, median-
te esta orde, ampliar a dotación orzamentaria para a
anualidade 2009 consignada inicialmente para a
concesión das mencionadas subvencións.

En consecuencia, de acordo co disposto no artigo 30
do Estatuto de autonomía de Galicia e facendo uso
das facultades que me confire a Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, e a Lei 1/1983,
reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo único.

1. Amplíase a dotación orzamentaria que se esta-
blece na Orde do 28 de abril de 2008 (DOG nº 88,

do 8 de maio), modificada pola Orde do 9 de xanei-
ro de 2009 (DOG nº 17, do 26 de xaneiro), pola que
se establecen as bases reguladoras para a concesión,
de subvencións a pequenas e medianas empresas
galegas para apoiar as accións de implantación e
certificación de modelos de xestión e a elaboración
e verificación de memorias de responsabilidade
social empresarial, así como para a selección de
entidades colaboradoras que participarán na súa
xestión, e se procede á súa convocatoria (procede-
mento IN514B).

2. O incremento da dotación será de 516.886,13
euros para a anualidade 2009, con cargo á aplica-
ción orzamentaria 44.01.741A.770.0 “Achegas para
a promoción, internacionalización e mellora da com-
petitividade das empresas” dos orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009.

Unha vez efectuado este incremento, o importe
total da dotación orzamentaria para a anualidade
2009, ascende a 2.616.886,13 euros.

3. En todo caso, a concesión das axudas reguladas
na dita orde estará limitada ás dispoñibilidades
orzamentarias.

Disposición adicional

Única.-A ampliación de crédito prevista no artigo
único desta orde non afecta o prazo de presentación
de solicitudes establecido na Orde do 28 de abril de
2008 modificada pola Orde do 9 de xaneiro de 2009.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de xullo de 2009.

Javier Guerra Fernández
Conselleiro de Economía e Industria

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR

Orde do 28 de xullo de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras para a con-
cesión, en réxime de concorrencia competiti-
va, das subvencións a Pemes, para o impul-
so de actuacións en materia de
responsabilidade social empresarial, no
ámbito da Comunidade Autónoma de Gali-
cia e se convocan para o exercicio 2009.

O 5 de febreiro de 2007 asinábase o acordo deno-
minado Novo Marco de Relacións Laborais en Gali-
cia. Acordo polo Emprego, como froito do proceso de
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posto na súa maioría, por pequenas e medianas
empresas (Peme).

Entre outras liñas de actuación en materia de RSE
recollidas no referido acordo e destinadas ás empre-
sas atópanse, o fomento da formación, da transpa-
rencia informativa, o impulso da implantación nas
empresas de sistemas de xestión, a mellora das con-
dicións laborais dos traballadores e traballadoras, a
promoción dos valores da RSE e a creación de liñas
de axuda.

Así mesmo, e á vista da actual situación económi-
ca, resulta imprescindible centrar as medidas de
RSE na creación e mantemento do emprego na nosa
comunidade autónoma, motivo polo que se modifi-
can estas bases e se refunde o seu contido coas
publicadas no exercicio 2008 (Orde do 28 de xullo
de 2008, DOG nº 149, do 4 de agosto).

Por todo o exposto, consultado o Consello Galego
de Relacións Laborais, en uso das facultades que
teño atribuídas e para a debida aplicación dos crédi-
tos orzamentarios para o fin que foron establecidos,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I

OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artigo 1º.-Obxecto.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases regu-
ladoras para a concesión das axudas, en réxime de
concorrencia competitiva, dirixidas ao impulso de
actuacións de fomento, difusión e sensibilización no
ámbito da responsabilidade social empresarial, así
como para a incorporación de plans e medidas de
responsabilidade social da empresa que promovan a
estabilidade no emprego e a reinserción laboral, no
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia,
mediante o financiamento dos gastos que as peque-
nas e medianas empresas (Pemes) galegas leven a
cabo neste eido durante o ano 2009.

Artigo 2º.-Financiamento e normativa reguladora.

A concesión das axudas previstas nesta orde esta-
rá suxeita á existencia de crédito orzamentario e rea-
lizarase no exercicio 2009 con cargo á aplicación
48.03. 324A 474.0 código de proxecto, 200901036
da Dirección Xeral de Relacións Laborais, por
importe total de trescentos vinte e oito mil quiñentos
trinta e cinco euros (328.535 €).

Estas axudas están cofinanciadas polo Fondo
Social Europeo, nunha porcentaxe do 80%, a través
do programa Operativo do FSE de Galicia 2007-
2013, número CCI 2007 ES 051 PO 004, aprobado
pola decisión da Comisión Europea do 18 de setem-
bro de 2007; este cofinanciamento farase constar
nas resolucións de concesión.

As solicitudes, a súa tramitación e concesión axus-
taranse ao disposto na Lei 30/1992, do 26 de novem-

Diálogo Social en Galicia, iniciado coa sinatura da
Declaración Institucional do 5 de novembro de
2005.

O referido acordo é, pola súa vez, un compendio de
nove acordos entre os que se atopa o denominado
Acordo a prol da Responsabilidade Social Empresa-
rial en Galicia.

A responsabilidade social das empresas recollíase
no Libro verde da UE (2001), documento xurdido do
Consello Europeo de Lisboa de marzo do ano 2000,
como un concepto segundo o cal as empresas deci-
den voluntariamente contribuír á consecución
dunha sociedade mellor e un ambiente máis limpo,
definición que o Foro de Expertos ampliaba e, por
consenso, establecía que a RSE é a integración
voluntaria no seu goberno e xestión, nas súas estra-
texias políticas e procedementos, das preocupacións
sociais, laborais, ambientais e de respecto aos derei-
tos humanos que xorden da relación e o diálogo
transparentes cos seus grupos de interese, responsa-
bilizándose así das consecuencias e impactos que
derivan das súas accións.

Seguindo a propia definición do Libro Verde da
Comisión Europea, é necesario falar da responsabi-
lidade social empresarial na súa vertente interna e
externa. Dentro da empresa, as prácticas responsa-
bles afectan, en primeiro lugar ás traballadoras e
traballadores, en cuestións, entre outras, como a
contratación laboral, a adaptación das empresas
ante os cambios no mercado laboral, a procura de
solucións ante as situacións de inestabilidade labo-
ral minorando os efectos negativos destas sobre o
emprego e o contorno social no que se desenvolven
as empresas. A reestruturación de empresas polo
peche de centros de traballo e os recortes de man de
obra provocan preocupación entre as traballadoras e
traballadores polo que sería recomendable que as
empresas incorporasen ás súas estratexias de res-
ponsabilidade social plans e medidas para promover
a estabilidade no emprego, aí como plans sociais e
de recolocación das súas traballadoras e traballado-
res para aqueles sectores con circunstancias que así
o demanden.

No que se refire á Comunidade Autónoma galega,
enténdese que a idea de RSE está necesariamente
cinguida a un contorno sociolaboral e ambiental
que, unida ao desenvolvemento económico, configu-
ra os parámetros de calidade de vida que desexamos
e que responde ao concepto de desenvolvemento
sustentable e de competencia responsable.

Por iso, no proceso de diálogo social, as partes asi-
nantes do Acordo a prol da Responsabilidade Social
en Galicia, acordaban apostar polo fomento da res-
ponsabilidade social empresarial no noso país, para
o cal amosaban a súa conformidade para que as polí-
ticas, medidas e plans que se desenvolverán na
materia na nosa comunidade autónoma pivotasen
sobre diversos principios ou liñas de actuación diri-
xidos, de xeito directo, ao tecido empresarial com-
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bro, 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 Gali-
cia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que
se aproba o seu regulamento, en canto non se opoña
ao establecido na Lei de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009,
e na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de sub-
vencións.

Artigo 3º.-Beneficiarias.

Poderán ser beneficiarias destas axudas as empre-
sas con domicilio social ou centro de traballo na
Comunidade Autónoma de Galicia, que reúnan a
condición de pequena e mediana empresa (Peme).

Para os efectos desta orde, considérase Peme a
empresa que empregue menos de 250 traballadores
e que non supere os 50 millóns de euros de volume
de negocio anual ou o seu balance anual sexa infe-
rior a 43 millóns de euros.

Artigo 4º.-Actuacións e gastos subvencionables.

As actuacións subvencionables desagréganse nas
seguintes liñas de actuación:

Liña I: actividades para o fomento, difusión e sen-
sibilización da responsabilidade social da empresa
tanto de xeito interno coma externo.

Para estes efectos terán a consideración de gastos
subvencionables:

-A organización ou participación das traballadoras
e traballadores e do persoal directivo da empresa, en
congresos, seminarios, cursos, xornadas, simposios
ou similares no eido da RSE.

-Os gastos derivados da edición de folletos, enqui-
sas, boletíns, publicacións, campañas publicitarias
ou calquera outra actividade promocional que
fomente a responsabilidade social da empresa de
xeito interno ou externo.

Liña II: actividades para incorporar plans e medi-
das de responsabilidade social da empresa que pro-
movan o emprego estable e a reinserción laboral,
ante situacións que así o demanden.

Para estes efectos terán a consideración de gastos
subvencionables, os gastos derivados da contrata-
ción de persoal cualificado, a dedicación do persoal
da empresa con cualificación ou os gastos de aseso-
ramento ou consultoría para:

-A elaboración de plans sociais e de recolocación
que recollan medidas que a empresa pode adoptar
para evitar ou reducir os efectos negativos sobre as
traballadoras e traballadores dos posibles necesi-
dades de axustes de persoal, tales como, as dirixi-
das á readaptación ou á reconversión das traballa-
doras e traballadores ou á súa integración noutros
postos de traballo da empresa, entre outras de aná-
loga natureza.

-A implantación na empresa de sistemas ou medi-
das que favorezan a estabilidade das traballadoras e
traballadores nos seus postos de traballo, tales como
o incremento de postos de traballo de carácter inde-
finido ou a redistribución da xornada de traballo
entre as traballadoras ou traballadores, entre outras
de análoga natureza.

Artigo 5º.-Contía das axudas.

A contía das axudas previstas non poderán superar
o 60% dos gastos necesarios para a realización das
actividades, ata un máximo de 3.000 euros por bene-
ficiaria, se se trata de axudas previstas na liña I, e
ata un máximo de 8.000 euros por beneficiaria na
liña II.

Polo que respecta á liña II se a actividade se
desenvolve mediante a contratación de persoal cua-
lificado a contía da axuda consistirá no 100% dos
gastos necesarios, ata o límite de 10.000 euros por
beneficiaria.

Segundo o establecido no artigo 29 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en ningún
caso serán gastos subvencionables os impostos indi-
rectos cando sexan susceptibles de recuperación ou
compensación nin os impostos persoais sobre a ren-
da.

CAPÍTULO II

COMPETENCIA E PROCEDEMENTO

Artigo 6º.-Competencia.

A competencia para coñecer e resolver as solicitu-
des de subvencións previstas nesta orde, por delega-
ción do/a conselleiro/a competente en materia de
traballo, corresponderalle á persoa titular da Direc-
ción Xeral de Relacións Laborais.

Artigo 7º.-Solicitudes, prazo e documentación.

1. Solicitudes.

As solicitudes de axudas e subvencións recollidas
nesta orde, deberán formalizarse por separado para
cada unha das liñas, dirixiranse ao órgano compe-
tente para resolver e presentaranse por calquera das
formas previstas no artigo 38.4º 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.

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
Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Conselle-
ría de Facenda da Xunta de Galicia, segundo o esta-
blecido no artigo 20.3º da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.

Non obstante, a persoa solicitante poderá denegar
expresamente o consentimento, debendo presentar
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entón a certificación nos termos previstos regula-
mentariamente.

Mediante a presentación da solicitude de subven-
ción o interesado presta expresamente o seu consen-
timento á Consellería de Traballo e Benestar para
incluír e facer públicos os datos relevantes referidos
ás axudas e subvencións recibidas, así como ás san-
cións impostas, nos rexistros públicos de axudas,
subvencións e convenios e de sancións administrati-
vas, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo,
polo que se regulan os rexistros públicos creados
nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decem-
bro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2006 (DOG nº 153, do 9 de
agosto).

Segundo o establecido no artigo 14.2º da
Lei 9/2007, as persoas interesadas poderán consul-
tar esta orde e obter os impresos necesarios desde a
páxina web da Consellería de Traballo e Benestar:
http://traballo.xunta.es

2. O prazo para a presentación de solicitudes de
axudas rematará no prazo dun mes contado desde o
día seguinte ao da publicación da norma no Diario
Oficial de Galicia.

3. As solicitudes presentaranse no modelo que
figura como anexo I desta orde, e deberán ir acom-
pañadas da documentación xenérica e específica
que a seguir se relaciona:

3.1. Documentación xenérica.

-Modelo de declaración responsable segundo ane-
xo I desta orde.

-Fotocopia compulsada da tarxeta acreditativa do
número de identificación fiscal da entidade solici-
tante.

-Fotocopia compulsada do documento nacional de
identidade da persoa ou persoas que teñan a repre-
sentación legal.

-Fotocopia compulsada do documento que acredi-
te a dita representación.

-Ficha de solicitude da transferencia bancaria
segundo o anexo III desta orde.

-Declaración do conxunto de todas as solicitudes
efectuadas ou concedidas, para un mesmo proxecto
ou actividade, perante outras administracións ou
outros entes públicos ou privados, nacionais ou
internacionais, así como as axudas solicitadas ou
concedidas sometidas ao réxime de minimis nos tres
últimos anos, segundo anexo IV desta orde.

-Memoria das actividades realizadas pola empresa
solicitante en anos anteriores en materia de RSE.

-Orzamento detallado dos gastos para os que se
solicita a subvención, cuantificado economicamente
en todas as súas epígrafes.

-Certificación na que se relacione o cadro de per-
soal de todos os centros da empresa nos doce meses
anteriores á solicitude, con indicación do tipo de
contrato e antigüidade na empresa.

-Copia cotexada dos documentos TC2 da empresa
solicitante, referidos ao mes inmediatamente ante-
rior á presentación da solicitude.

-Balance e conta de resultados da entidade solici-
tante do último exercicio pechado anterior á data da
solicitude.

-Declaración da lingua que se vai empregar na
realización da actividade para a que se solicita a
subvención.

3.2. Documentación específica.

Liña I:

a) Proposta de actividades para as que se solicita a
subvención, especificando os medios previstos para
a súa realización e as persoas ás que vai dirixidas.

b) No caso de organización de actividades, data e
lugar de celebración das actividades formativas,
informe dos contidos que se van incluír na activida-
de, nome das persoas relatoras e titulación e currí-
culo que acredite a especial cualificación para
impartir as actividades de formación obxecto da axu-
da. No caso de prestación do servizo por persoas
xurídicas deberase xuntar o contrato que une ao/á
relator/a coa empresa prestadora do servizo de for-
mación.

c) No suposto de participación en actividades,
diploma, certificado ou outra documentación que
acredite a asistencia a estas, expedidos pola entida-
de organizadora, así como os seus contidos.

Liña II:

a) Memoria detallada na que se deberá facer refe-
rencia aos seguintes aspectos:

-Proposta das actividades para as que se solicita a
subvención.

-Número de persoas destinatarias das accións.

-Necesidade ou conveniencia da execución das
medidas.

-Obxectivos perseguidos.

b) Indicación dos medios previstos para o desen-
volvemento da actividade:

-Se a actividade se realiza mediante a contratación
de persoal ou destinando persoal da empresa: currí-
culo que acredite a capacidade profesional da/s per-
soa/s para a realización da actividade obxecto da
subvención.

-Se a actividade se realiza mediante consultoría ou
asistencia: documentación acreditativa de capacida-
de profesional da empresa que realiza os traballos
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obxecto da subvención incluíndo relación dos traba-
llos semellantes realizados nos tres últimos anos.

Artigo 8º.-Instrución.

1. O órgano instrutor dos expedientes será o Servi-
zo de Relacións Laborais da Subdirección Xeral de
Traballo, que realizará as actuacións necesarias para
comprobar os datos en virtude dos cales se debe for-
mular a proposta de resolución.

2. Se a solicitude non estivese debidamente
cuberta ou non se achegase a documentación exixi-
da, a unidade administrativa encargada da tramita-
ción do expediente, de conformidade co disposto no
artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, requirirá a
entidade interesada para que, nun prazo máximo e
improrrogable de 10 días, emende a falta ou pre-
sente os documentos preceptivos coa advertencia
de que, se así non o fixese, se considerará desisti-
da da súa petición, logo de resolución, que deberá
ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da
antedita lei.

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

Artigo 9º.-Avaliación das solicitudes.

1. Unha vez instruídos os expedientes pasarán
para o seu exame á comisión de avaliación que emi-
tirá informe ao órgano instrutor. Este órgano elevará
a proposta ao/á conselleiro/a competente en materia
de traballo, ou persoa en quen delegue, quen resol-
vera poñendo fin á vía administrativa.

2. Para os efectos do disposto no parágrafo anterior
a comisión de avaliación estará formada polos
seguintes membros: a persoa titular da Subdirección
Xeral de Traballo, quen presidirá, o/a xefe/a do Ser-
vizo de Relacións Laborais e o/a xefe/a de sección
de Relacións Laborais, que actuarán como vogais, e
un/unha funcionario/a designado/a pola presidencia,
que actuará como secretario/a. A dita comisión
poderá adoptar validamente os seus acordos, sempre
que asistan a ela a presidenta, ou persoa na que
delegue, un/unha vogal e o/a secretario/a. Se por
calquera causa, no momento no que a comisión de
valoración teña que examinar as solicitudes algunha
das persoas que a compoñen non puidese asistir,
será substituída polo/a funcionario/a que para os
efectos designe a persoa titular da Dirección Xeral
de Relacións Laborais.

3. A comisión de avaliación, motivadamente,
poderá requirir das entidades solicitantes das axu-
das información ou documentación adicional que,
non estando en poder da Administración, teña fun-
damental relevancia e unha relación directa para
unha mellor avaliación das solicitudes.

Artigo 10º.-Criterios de avaliación.

A valoración das solicitudes presentadas efectua-
rase de acordo cos criterios e a ponderación que a
continuación se relacionan:

1º Adecuación ás políticas e medios de actuación
no eido da RSE en Galicia conforme o Acordo polo
Emprego asinado no marco do diálogo social en
Galicia. Máximo 15 puntos.

2º Ámbito de repercusión territorial e social das
actuacións, valorando o número de traballadoras e
traballadores que resulten beneficiarias da acción.
Máximo 15 puntos.

3º A taxa de estabilidade do cadro de persoal nos
doce meses anteriores á solicitude, é dicir, a porcen-
taxe de traballadores fixos sobre o total do cadro de
persoal, sempre que esta sexa superior ao 50%.
Máximo 15 puntos.

4º Integración da dimensión da igualdade de opor-
tunidades entre mulleres e homes no proxecto pre-
sentado e nas persoas destinatarias deste. Máximo
15 puntos.

5º Certificación acreditativa da existencia de siste-
mas de calidade ou excelencia, políticas de igualda-
de, ambientais ou de calquera outro eido en materia
de RSE. Máximo 10 puntos.

6º Actuacións en materia de RSE realizadas con
anterioridade. Máximo 10 puntos.

7º Os elementos innovadores do proxecto presenta-
do. Máximo 10 puntos.

8º Emprego da lingua galega na realización das
actividades para as que se solicita a axuda. Máximo
10 puntos.

A concesión destas subvencións realízase median-
te a comparación de todas as solicitudes presenta-
das, establecéndose unha prelación entre elas, de
acordo cos criterios de valoración fixados no pará-
grafo anterior, e adxudicarase a aquelas propostas
que obtivesen maior puntuación.

Artigo 11º-Resolución e recursos.

1. A competencia para coñecer e resolver as soli-
citudes previstas nesta orde corresponderalle á per-
soa titular da Dirección Xeral de Relacións Laborais
da Consellería de Traballo e Benestar por delegación
do/a conselleiro/a.

2. Logo da fiscalización da proposta polo órgano
interventor da consellería, o órgano concedente dita-
rá a correspondente resolución que se lles notificará
ás entidades interesadas.

3. O prazo para resolver e notificar será de tres
meses. En todo caso, o antedito prazo non comezará
a computarse ata que transcorra o prazo previsto para
a presentación de solicitudes. Transcorrido o antedi-
to prazo sen que se ditase resolución expresa, enten-
derase desestimada a solicitude, de acordo co esta-
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blecido no artigo 1º e no artigo 2º da Lei 6/2001, do
29 de xuño, de adecuación da normativa da Comuni-
dade 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.

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

5. De conformidade cos puntos 3º e 4º do artigo 13
da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e
boas prácticas na Administración pública galega, e
no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se
regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44
e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamen-
tos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para
o ano 2006, a consellería publicará as subvencións
concedidas ao abeiro desta orde, segundo o estable-
cido no artigo 15 da Lei 9/2007, no Diario Oficial de
Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros
públicos referidos, con expresión da entidade bene-
ficiaria, a contía e a súa finalidade, na forma que
determine o órgano competente, polo que a presen-
tación da solicitude leva implícita a autorización
para o tratamento necesario dos referidos datos,
sempre con respecto ao establecido na Lei orgáni-
ca 15/1999, do 13 de decembro, de protección de
datos de carácter persoal.

Artigo 12º.-Forma de pagamento e xustificación.

1. Unha vez notificada a resolución definitiva, as
persoas interesadas disporán dun prazo de dez días
para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se
producise manifestación expresa, entenderase taci-
tamente aceptada, segundo o artigo 21.5º da
Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

2. O pagamento efectuarase de xeito nominativo e
pagamento único, pola súa totalidade, a favor das
beneficiarias e logo da acreditación dos gastos e
pagamentos realizados. Unicamente se aboará ata o
60% dos gastos realmente realizados e xustificados,
ata o tope da contía inicialmente concedida como
subvención, agás no suposto de contratación de per-
soal para a realización das actividades da liña II que
se aboará o 100% dos gastos realmente realizados e
xustificados, ata o tope da contía inicialmente con-
cedida.

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.

De non achegarse con anterioridade, o pagamento
das axudas quedará condicionado á presentación,
antes do 30 de setembro de 2009, da documentación
que corresponda, relacionada nos puntos seguintes:

-Documentación xustificativa para acreditar o
cumprimento da finalidade para a que se concedeu
a subvención segundo o tipo de axuda, no prazo, nos
termos e na forma que estableza a notificación da
resolución de concesión.

-Declaración complementaria do conxunto das
axudas solicitadas para a mesma actividade, tanto as
aprobadas e/ou concedidas como as pendentes de
resolución, das distintas administracións públicas
competentes ou outros entes públicos así como as
axudas solicitadas ou concedidas sometidas ao réxi-
me de minimis nos tres últimos anos ou, de ser o
caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas
ou subvencións.

Non poderá realizarse en ningún caso o pagamen-
to da subvención mentres a beneficiaria non figure
ao día do cumprimento das súas obrigas tributarias -
estatais e autonómicas- e da Seguridade Social, sexa
debedora en virtude de resolución declarativa da
procedencia de reintegro ou teña algunha débeda
pendente, por calquera concepto, coa Administra-
ción da comunidade autónoma.

CAPÍTULO III
OBRIGAS, COMPATIBILIDADES, SEGUIMENTO E CONTROL

Artigo 13º.-Prohibicións, incompatibilidades e con-
correncia.

1. A entidade solicitante non poderá atoparse
incursa nas prohibicións para obter a condición de
beneficiaria sinaladas no artigo 13 da Lei 38/2003,
do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no arti-
go 10 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, cir-
cunstancia que se xustificará mediante a declara-
ción contida no anexo I desta orde.

2. Estas axudas son compatibles con outras outor-
gadas para o mesmo fin pero, en ningún caso, o
importe das subvencións ou axudas concedidas ao
abeiro desta orde poderá ser de tal contía que, illa-
damente ou en concorrencia coas concedidas por
outras administracións ou entes públicos ou priva-
dos, estatais ou internacionais, supere o custo total
da actividade que vaia desenvolver a entidade bene-
ficiaria. Non se poderán imputar os mesmos gastos
aos distintos tipos de axudas previstos nesta orde.

Artigo 14º.-Obrigas das beneficiarias.

Son obrigas das entidades beneficiarias das axu-
das e subvencións as sinaladas no artigo 11 da
Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, en especial
as seguintes:

a) Atoparse ao corrente das súas obrigas tributa-
rias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e
que non ten pendente de pagamento ningunha outra
débeda por ningún concepto, coa Administración
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pública da comunidade autónoma, con anterioridade
á proposta de resolución, así como antes das corres-
pondentes propostas de pagamento.

b) Realizar a actividade que fundamente a conce-
sión da axuda ou subvención.

c) Comunicarlle ao órgano concedente calquera
modificación das condicións tidas en conta para a
concesión da subvención, así como dos compromisos
e obrigas asumidos polas entidades beneficiarias e,
de ser o caso, a obtención concorrente de subven-
cións, ou axudas. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se coñeza, e en todo caso,
con anterioridade á xustificación da aplicación dada
aos fondos percibidos.

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

e) O sometemento ás actuacións de control, com-
probación e inspección que efectuará a Consellería
de Traballo e Benestar, ás de control financeiro que
correspondan, se é o caso, á Intervención Xeral da
Comunidade Autónoma, ás previstas na lexislación
do Tribunal 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
requirida no exercicio das actuacións anteriores.

Artigo 15º.-Modificación da resolución de conce-
sión.

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

Artigo 16º.-Revogación e reintegro.

Procederá a revogación das subvencións, así como
o reintegro total ou parcial das cantidades percibi-
das 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 11/2009, do 8 de xaneiro,
polo que se desenvolve.

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 17º.-Seguimento e control.

Sen prexuízo das facultades que teñan atribuídas
outros órganos da Administración, a Consellería de
Traballo e Benestar levará a cabo funcións de con-
trol, avaliación e seguimento das liñas de actuación.

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 cumpri-
mento dos requisitos exixidos nesta orde e demais
normas vixentes que resulten de aplicación. Para
estes efectos as beneficiarias deberán cumprir as
obrigas de comprobación que se establezan nesta
orde e na resolución de concesión.

Artigo 18º.-Axudas baixo condicións de minimis.

Os incentivos establecidos nesta orde quedan
sometidos ao réxime de axudas de minimis, polo que
non poderán exceder dos límites cuantitativos esta-
blecidos 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).
Nos termos desta normativa, a axuda total de mini-
mis 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 trans-
porte por estrada.

Disposicións adicionais

Primeira.-A Consellería de Traballo e Benestar
poderá requirir en todo momento a documentación
orixinal que se considere necesaria para acreditar
mellor o exacto cumprimento das condicións exixi-
das nos diferentes programas desta orde, agás aque-
las que de acordo co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común, xa se atopen en poder da Administración
actuante.

Segunda.-Apróbase a delegación de atribucións
do/a conselleiro/a competente en materia de traballo
na persoa titular da Dirección Xeral de Relacións
Laborais, para resolver a concesión ou denegación
das subvencións previstas nesta orde, para autorizar,
dispoñer, recoñecer a obriga e propoñer os corres-
pondentes pagamentos, así como para resolver os
procedementos de reintegro das subvencións indebi-
damente percibidas polos seus beneficiarios, res-
pecto das resolucións de concesión destas ditadas
por delegación do/a conselleiro/a.

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, 28 de xullo de 2009.

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE

AXUDAS PARA O IMPULSO DE ACTUACIÓNS EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

LIÑA I: ACTIVIDADES DE FOMENTO, DIFUSIÓN E SENSIBILIZACIÓN, DA 
RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA TANTO DE XEITO INTERNO COMA 
EXTERNO
LIÑA II: ACTIVIDADES PARA INCORPORAR PLANS E MEDIDAS DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA QUE PROMOVAN O EMPREGO 
ESTABLE E A REINSERCIÓN LABORAL, ANTE SITUACIÓNS QUE ASÍ O DEMANDEN

TR860A

ANEXO  I
CONSELLERÍA DE TRABALLO E 
BENESTAR

EXPEDIENTE

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 28 de xullo de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a 
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a Pemes, 
para o impulso de actuacións en materia de responsabilidade social empresarial, 
no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o exercicio 
2009.

de, de

Conselleira de Traballo e Benestar 

CIF / NIFNOME OU RAZÓN SOCIAL

TELÉFONO FAX

DATOS DO/A SOLICITANTE

CNAEENDEREZO ELECTRÓNICO

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

VOLUME DE NEGOCIO ANUAL(2007)IMPORTE BALANCE ANUAL(2007)NÚMERO DE TRABALLADORES

ACTIVIDADE ECONÓMICA (DESCRICIÓN)

LOCALIDADE / CONCELLO

ENDEREZO SOCIAL

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

E na súa representación:

ENDEREZO

TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL

DNI

LOCALIDADE

APELIDOS NOME

EN CALIDADE DE

PROVINCIA

ENDEREZO

LOCALIDADE/CONCELLO TELÉFONOCÓDIGO POSTALPROVINCIA

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
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DECLARA QUE:

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

b) Non se incorre en ningunha das incompatibilidades sinaladas no artigo 13º da orde de convocatoria.

Comunicaránlle 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.

c)

Sométese ás actuacións de control, comprobación ou inspección que efectuará a Consellería de Traballo e Benestar e ás de 
control financeiro que lle 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.

d)

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

e)

Autoriza a obtención dos certificados establecidos no artigo 7º desta orde.f)

As subvencións indicadas na parte superior.

e SOLICITA:

ANEXO I 
(continuación)

O/a solicitante ou representante,

g) Presta expresamente o seu consentimento á Consellería de Traballo e Benestar 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)

Autoriza expresamente o seu consentimento a Consellería de Traballo e Benestar 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.

h)

de, de

Asdo.:
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ANEXO II

DOCUMENTACIÓN:

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (Sinalar cun “X” a que se presenta)

DOCUMENTACIÓN XERAL PARA TODAS AS LIÑAS

Fotocopia compulsada do documento nacional de identidade da persoa ou persoas que teñan a representación legal.

Modelo de declaración responsable segundo anexo I desta orde.

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

Ficha de solicitude da transferencia bancaria segundo o anexo III desta orde.

Declaración do conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas, para o mesmo proxecto ou actividade, ante outras administracións ou 
outros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, así como axudas sometidas ao réxime de minimis nos tres últimos anos, segundo o 
anexo IV desta orde.

Memoria das actividades realizadas pola empresa solicitante en anos anteriores en materia de RSE.

Orzamento detallado dos gastos para os que se solicita a subvención, cuantificado economicamente en todas as súas epígrafes.

Documentos TC2 da empresa solicitante, referidos ao mes inmediatamente anterior á presentación da solicitude.

Declaración da lingua que se vai empregar na realización da actividade para a que se solicita a subvención.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

Proposta de actividades para as que se solicita a subvención, especificando os medios previstos para a súa realización e as persoas ás que vai 
dirixidas.

Liña I:

No caso de organización de actividades, data e lugar de celebración das actividades formativas, informe dos contidos que se van incluír na 
actividade, nome das persoas relatoras e titulación e currículo que acredite a especial cualificación para impartir as actividades de formación 
obxecto da axuda. No caso de prestación do servizo por persoas xurídicas deberase xuntar o contrato que une ao/á relator/a coa empresa 
prestadora do servizo de formación. 

No suposto de participación en actividades, diploma, certificado ou outra documentación que acredite a asistencia a estas, expedidos pola 
entidade organizadora, así como os seus contidos.

Memoria detallada na que se deberá facer referencia aos seguintes aspectos: 
-Proposta das actividades para as que se solicita a subvención. 
-Número de persoas destinatarias das accións. 
-Necesidade ou conveniencia da execución das medidas. 
-Obxectivos perseguidos.

Liña II:

Fotocopia compulsada do documento que acredite a dita representación.

Certificación na que se relacione o cadro de persoal de todos os centros da empresa nos doce meses anteriores a solicitude, con indicación do tipo 
de contrato e antigüidade na empresa.

Balance e conta de perdas e ganancias da entidade solicitante do último exercicio pechado anterior á data da solicitude.

Indicación dos medios previstos para o desenvolvemento da actividade: 
-Se a actividade se realiza mediante a contratación de persoal ou destinando persoal da empresa: currículo que acredite a capacidade 
profesional da/s persoa/s para a realización da actividade obxecto da subvención. 
-Se a actividade se realiza mediante consultoría ou asistencia: documentación acreditativa de capacidade profesional da empresa que realiza 
os traballos obxecto da subvención incluíndo relación dos traballos semellantes realizados nos tres últimos anos. 
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EXPEDIENTE

ENDEREZO

TITULAR DA CONTA

PROVINCIA

DNI/NIF

TELÉFONOCÓDIGO POSTALLOCALIDADE

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

ENTIDADE 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.

FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

ANEXO III

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

de, de
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EXPEDIENTE

DECLARACIÓN EXPRESA DOUTRAS AXUDAS

ANEXO IV 

CÓDIGO DO PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO

con NIF/CIF nº

en nome e representación da entidade

D/Dª con DNI nº

, en calidade de

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:
Que para a mesma actividade ou proxecto esta entidade solicitou e/ou obtivo as axudas que se relacionan a continuación:

AXUDAS CONCEDIDAS:

ANO ORGANISMO IMPORTE  TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA AXUDA EN RÉXIME 
DE MINIMIS (1)

AXUDAS SOLICITADAS:

(Sinatura e selo da entidade)

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

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.

(1) Indicar cun X o que proceda.

Indicar cun X o que proceda.(1)

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

ANO ORGANISMO IMPORTE  TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA AXUDA EN RÉXIME 
DE MINIMIS (1)

de, de


