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Segundo.-Ordenar a inscrición da Fundación Misael
Prieto no Rexistro de Fundacións de Interese Galego,
sección da Consellería de Traballo e Benestar, para os
efectos constitutivos que sinala a Lei 12/2006, do 1 de
decembro, de fundacións de interese galego.

Terceiro.-A fundación cumprirá co disposto na
Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de
interese galego e demais normativa de desenvolve-
mento e de xeral aplicación, en especial coa obriga
de dar publicidade suficiente ás súas actividades e
coa ausencia de ánimo de lucro na prestación dos
seus servizos. Así mesmo, estará obrigada a presen-
tar ao protectorado as contas anuais e xustificar a
través da memoria anual o cumprimento da finalida-
de fundacional, así como a presentar un plan de
actuación con anterioridade ao inicio de cada exer-
cicio económico en que queden reflectidos os obxec-
tivos, as actividades que prevexa desenvolver duran-
te o exercicio seguinte xunto cunha previsión das
partidas de ingresos e gastos e unha memoria expli-
cativa deste, e a realizar as preceptivas comunica-
cións ao protectorado nos supostos legalmente esta-
blecidos.

Cuarto.-Esta orde producirá efectos desde o día
seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia e contra ela poderase interpoñer recurso
potestativo de reposición ante a Consellería de Tra-
ballo e Benestar no prazo dun mes ou ben directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante a
Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galiza no prazo de dous
meses, contados en ambos os dous casos a partir do
día seguinte ao da súa publicación, segundo o dis-
posto nos artigos 109, 116 e 117 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común, e nos artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-
administrativa.

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2009.

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar

Orde do 31 de agosto de 2009 pola que se
convocan subvencións no ámbito de cola-
boración coas entidades locais para a con-
tratación de axentes de emprego e desen-
volvemento local para o exercicio 2009.

Desde o 1 de xaneiro de 1998 a Comunidade Autó-
noma de Galicia ten asumida, mediante o Decre-
to 289/1997, a transferencia da xestión realizada polo
Instituto Nacional de Emprego no ámbito do traballo,
o emprego e a formación, que recolle, entre outras
materias obxecto de traspaso, as subvencións regula-
das pola orde do Ministerio de Traballo e Asuntos

Sociais do 15 de xullo de 1999 (modificada pola Orde
do 27 de decembro de 1999, a Orde TAS/49/2005, do
14 de xaneiro, e a Orde TAS/360/2008, do 6 de
febreiro), pola que se establecen as bases de conce-
sión de subvencións públicas para o fomento do
desenvolvemento local e impulso dos proxectos e
empresas cualificadas como I+E.

A través dos decretos 79/2009, do 19 de abril, polo
que se establece a estrutura orgánica da Xunta de
Galicia, 83/2009, do 21 de abril, polo que se fixa a
estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de
Galicia, e mais o Decreto 335/2009, do 11 de xuño,
polo que se establece a estrutura orgánica da Conse-
llería de Traballo e Benestar, esta asume o exercicio
das competencias e funcións, entre outras materias,
no relativo ás políticas activas de emprego.

A aplicación das políticas activas de emprego
segue as directrices europeas de emprego elabora-
das pola Comisión Europea co fin de lograr unha
estratexia de acción común. Estas directrices poñen
especial fincapé na importancia da creación de pos-
tos de traballo a nivel local desde a perspectiva de
que existen novos filóns de emprego susceptibles de
xerar novos postos de traballo, e é no ámbito local
onde se atopan as maiores posibilidades de detec-
ción e aproveitamento en beneficio do emprego.

Consecuentemente con estas previsións, os progra-
mas de cooperación, en xeral, tratan de dar un enfo-
que global ás liñas de fomento do emprego público
ou institucional, desde a dobre perspectiva de dina-
mización e xeración de novas actividades no medio
local e rural e de servir de ferramenta para a mello-
ra da empregabilidade, a través da adquisición de
experiencia profesional, das persoas traballadoras
desempregadas que participen neles.

A constitución dun contorno local propicio á crea-
ción de emprego require o desenvolvemento dun
conxunto de funcións esenciais como son a anima-
ción, o estímulo e a innovación. Para que estas fun-
cións se poñan en práctica é fundamental a presen-
za de axentes de emprego e desenvolvemento local,
coa formación e experiencia adecuada que lles per-
mita utilizar unha metodoloxía común e que poidan
desempeñar diversas tarefas como promotores de
actividade, prospectores de mercado e asesores pun-
tuais de proxectos de empresa.

Por outra banda, a necesidade que as corporacións
locais teñen que contar coa figura do axente de empre-
go e desenvolvemento local, xunto coa oportunidade
de aproveitar ao máximo a experiencia dos técnicos
cuxas contratacións foron obxecto de subvención,
durante os anos de implantación deste programa,
poñen de manifesto a necesidade de consolidar a
modificación introducida en 2008, na mesma liña que
a Administración estatal (Orde TAS/360/2008, de
febreiro, BOE núm. 40, do 15 de febreiro), cal é, supri-
mir o período máximo de 4 anos durante o que se pode
conceder a subvención pola contratación do mesmo
técnico. Esta modificación amósase fundamental á
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hora de aproveitar de maneira plena a experiencia e o
saber facer dos axentes de emprego e desenvolvemen-
to local.

Desde esta perspectiva cómpre potenciar o papel
das entidades locais como motoras da creación de
emprego e apoiar decididamente a constitución de
pequenas e medianas empresas, dado que a súa
existencia favorece un tecido empresarial máis esta-
ble, a diversificación de actividades e, sobre todo,
un crecemento económico sostido.

Por outra banda, a creación de emprego na Comu-
nidade Autónoma de Galicia require dunha perma-
nente innovación nos recursos e medidas estableci-
dos desde a Administración autonómica para a con-
secución deste fin, así como dun eficaz aproveita-
mento dos mecanismos que ofrecen as novas
tecnoloxías e a sociedade da información.

Neste enfoque, un dos principais instrumentos
impulsados pola Xunta de Galicia foi a Rede de Téc-
nicos de Emprego de Galicia cuxa posta en marcha
supuxo, no seu momento, unha clara aposta da Xun-
ta de Galicia por promover o desenvolvemento
empresarial do territorio, desde unha perspectiva
local, especialmente nas zonas menos favorecidas en
termos socioeconómicos, a través do asesoramento a
emprendedores e empresarios individuais, pero
tamén, un apoio a aqueles colectivos relacionados
coa promoción económica e do emprego en ámbitos
específicos.

A rede, como infraestrutura especializada na pro-
moción do emprego, adquire precisamente o seu
maior potencial, grazas á súa distribución por todo o
territorio da comunidade autónoma.

Porén, esta vantaxe estratéxica precisa de canles
de comunicación axeitadas que confiran fluidez ao
intercambio de experiencias e de información inter-
na, para converter en sinerxias colectivas o traballo
individual realizado por cada técnico, así como unha
ferramenta que permita realizar unha avaliación
cualitativa da actuación dos seus membros.

Por estas razóns, ponse en funcionamento a plata-
forma web dos técnicos de emprego de Galicia, con-
cebida como unha rede telemática de servizos de
valor engadido relacionados coa promoción do
emprego local, e supón un novo instrumento de tra-
ballo para os membros da rede que vai modificar en
boa parte a súa operativa, imprimindo maior axilida-
de e capacidade de resposta ao seu labor de aseso-
ramento. Mediante este novo soporte na internet,
achegaranse máis eficaz e rapidamente os servizos
da rede aos emprendedores galegos e facilitarase de
forma extraordinaria a transmisión de información
entre os propios técnicos para contribuír ao reforza-
mento do efecto rede.

Noutra orde de cousas, esta convocatoria axústase
ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións; na Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia e no Decreto 11/2009, do

29 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamen-
to, en concreto, no relativo aos principios de conco-
rrencia, publicidade, transparencia, obxectividade,
igualdade e non discriminación na concesión das
axudas.

De conformidade co previsto no citado texto refun-
dido, o financiamento destas axudas realizarase con
cargo aos créditos que figuran na aplicación orza-
mentaria 48.04.322A.460.0 dos orzamentos xerais
da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano
2009 (código de proxecto 200901011), por un
importe de 6.347.169,71 €. Os ditos créditos pode-
rán ser obxecto de modificacións como consecuencia
da asignación ou da redistribución de fondos para o
financiamento dos programas de fomento do empre-
go, coas limitacións que establezan a Conferencia
Sectorial de Asuntos Laborais ou as disposicións
aplicables ás axudas cofinanciadas polo Fondo
Social Europeo.

Finalmente, nesta orde inclúense medidas tenden-
tes a garantir o cumprimento das disposicións pre-
vistas nos artigos 15 e 16 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia; Decreto 132/2006,
do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros
públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005,
do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comu-
nidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e no
artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transpa-
rencia e de boas prácticas na Administración públi-
ca galega, no relativo á publicación das axudas con-
cedidas.

Consecuentemente con todo o anterior, consultado
o Consello Galego de Relacións Laborais, logo do
informe favorable da Asesoría Xurídica, da Direc-
ción Xeral de Planificación e Fondos, da Dirección
Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da
Intervención Delegada e, no exercicio das facultades
que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de
febreiro, modificada pola Lei 2/2007, do 28 de mar-
zo, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto e financiamento.

1. Esta orde ten por finalidade o establecemento
das bases reguladoras, así como a convocatoria, en
réxime de concorrencia competitiva, das axudas e
subvencións para a contratación de axentes de
emprego e desenvolvemento local, no ámbito da
colaboración da Consellería de Traballo e Benestar
coas entidades locais, a través dos programas de
cooperación, como instrumento para promover a
configuración dunha rede especializada na implan-
tación das políticas activas de emprego e a xeración
de emprego no contorno local.

2. As aplicacións orzamentarias e os créditos desti-
nados ás axudas e subvencións establecidas nesta
convocatoria, serán os que establece a Lei 16/2008,
do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comuni-
dade Autónoma de Galicia para 2009, na aplicación
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48.04.322A.460.0 (código de proxecto 200901011) e
polo importe de 6.347.169,71 €.

3. Os ditos créditos poderán ser obxecto de modi-
ficacións como consecuencia da asignación ou da
redistribución de fondos para o financiamento dos
programas de fomento do emprego, coas limitacións
que establezan a Conferencia Sectorial de Asuntos
Laborais ou as disposicións aplicables ás axudas
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

4. A distribución de créditos para o financiamento
destas axudas e subvencións será directamente pro-
porcional ao número de persoas desempregadas e á
evolución do paro rexistrado no período 2004-2008
e inversamente coa evolución da poboación no cita-
do período.

Artigo 2º.-Beneficiarios.

Poderán ser beneficiarias das axudas e subven-
cións previstas nesta norma as entidades locais ou
entidades públicas dependentes ou vinculadas a
unha Administración local que non incorran nas cir-
cunstancias establecidas no artigo 10.2º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia.

Artigo 3º.-Definición e funcións dos Axentes de
emprego e desenvolvemento local.

1. Os AEDL configúranse como traballadores das
entidades locais ou entidades dependentes ou vin-
culadas a unha Administración local que teñen
como misión principal colaborar na implantación
das políticas activas de emprego relacionadas coa
creación de actividade empresarial.

Esta colaboración na implantación das políticas
activas de emprego desenvolverase conxuntamente
entre a entidade contratante e a Consellería de Tra-
ballo e Benestar para o que os AEDL contratados
analizarán a evolución e repercusión das medidas
activas de emprego na súa zona de actuación, facili-
tándolle información puntual a aquela e colaborarán
co resto dos integrantes da rede, na procura da
mellora da súa calidade, intercambiando coñece-
mentos e experiencias, así como desenvolvendo acti-
vidades e proxectos conxuntos.

2. Os AEDL realizarán as seguintes funcións:

a) Prospección de recursos ociosos ou infrautiliza-
dos, de proxectos empresariais de promoción econó-
mica local e iniciativas innovadoras para a xeración
de emprego no ámbito local, identificando novas
actividades económicas e posibles emprendedores.

b) Difusión e estímulo de potenciais oportunidades
de creación de actividade entre os desempregados,
promotores e emprendedores, así como institucións
colaboradoras, levando a cabo accións de sensibili-
zación cara a promoción dunha maior conciencia
empresarial como oportunidade de emprego.

c) Acompañamento técnico no inicio de proxectos
empresariais para a súa consolidación en empresas

xeradoras de novos empregos, asesorando e infor-
mando sobre a viabilidade técnica, económica e
financeira e, en xeral, sobre os plans de lanzamento
das empresas.

d) Apoio aos promotores das empresas, unha vez
constituídas estas, acompañándoos tecnicamente
durante as primeiras etapas de funcionamento,
mediante a aplicación de técnicas de consultoría en
xestión empresarial e asistencia nos procesos forma-
tivos adecuados para contribuír á boa marcha das
empresas creadas.

e) Calquera outra que contribúa á promoción e
implantación de políticas activas de emprego, rela-
cionadas fundamentalmente coa creación de activi-
dade empresarial.

Artigo 4º.-Contía da subvención e período subven-
cionable.

1. A contía máxima das subvencións que se conce-
derán por cada axente de emprego e desenvolvemen-
to local será a equivalente ao 80 por 100 dos custos
salariais totais, incluída a cotización empresarial á
Seguridade Social por todos os conceptos, co límite
máximo de 27.046 euros anuais por cada contrata-
ción subvencionada.

2. A subvención prevista no parágrafo anterior
concederase por un período dun ano, podendo pro-
rrogarse a subvención para a contratación do axente
de emprego e desenvolvemento local por iguais
períodos, precisándose para cada ano unha nova
solicitude e concesión de subvencións.

3. A subvención para a contratación de axentes de
emprego e desenvolvemento local prevista nesta
orde será incompatible con outras subvencións ou
axudas, con independencia do seu importe, para a
mesma finalidade, procedentes de calquera Admi-
nistración ou entes públicos ou privados, estatais, da
Unión Europea ou de organismos internacionais.

Artigo 5º.-Presentación de solicitudes e prazo.

1. As solicitudes de subvención realizaranse no
modelo oficial que figura como anexo I desta orde,
que para todos os efectos se entenderá como parte
integrante desta.

2. As solicitudes, en modelo oficial e dirixidas
ao/á xefe/a territorial da Consellería de Traballo e
Benestar para a súa resolución, de conformidade co
disposto no artigo 6º, poderanse presentar no rexis-
tro xeral da Consellería de Traballo e Benestar e dos
seus departamentos territoriais, así como en calque-
ra outro rexistro da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia, da Administración xeral do
Estado, dos concellos da Comunidade Autónoma de
Galicia que teñan subscrito o oportuno convenio
(Portelo Único) ou en calquera dos lugares previstos
no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común.
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Así mesmo e con independencia da súa publica-
ción como anexos a esta convocatoria, os modelos de
solicitude poden atoparse na páxina web institucio-
nal da Xunta de Galicia (http://traballo.xun-
ta.es/contenidos/gl/menu_transversal/ayudas_sub-
venciones/portada_ayudas).

3. No caso en que se optase por presentar a solici-
tude ou calquera outra documentación que se ache-
gue nas distintas fases do procedemento ante unha
oficina de correos, farase en sobre aberto, para que
a instancia sexa datada e selada polo funcionario de
correos antes de ser certificada, segundo o estable-
cido no artigo 31 do Real decreto 1829/1999, do 3
de decembro, polo que se regula a prestación dos
servizos postais.

4. O prazo para a presentación das solicitudes para
a obtención das axudas e subvencións reguladas por
esta orde será dun mes a partir do día seguinte ao da
publicación desta convocatoria no Diario Oficial de
Galicia.

5. As solicitudes, que en todo caso deberán ser
subscritas polo titular ou representante legal da
entidade local beneficiaria, debidamente acredita-
do, deberán ir acompañadas da seguinte documenta-
ción:

I. Certificación do secretario da entidade solicitan-
te en que conste:

a) A representación que desempeña a persoa que
asina a solicitude.

b) A disposición de financiamento para pagar a
parte non subvencionada pola Consellería de Traba-
llo e Benestar.

c) A aprobación, polo órgano competente, do pro-
xecto para o que se solicita a subvención.

d) As retribucións salariais brutas dos traballado-
res e traballadoras, en cómputo mensual, desagrega-
das por conceptos, incluída a parte proporcional das
pagas extraordinarias e mais as cotizacións empre-
sariais á Seguridade Social, con referencia da publi-
cación oficial do convenio colectivo que resulte de
aplicación no modelo que se publica como anexo V.

II. Fotocopia compulsada da tarxeta de identifica-
ción fiscal da entidade solicitante.

III. Memoria-proxecto que desenvolverá cada
AEDL ou grupo de AEDL en que se especifique:

1. Breve diagnose socioeconómica da zona de
actuación.

2. Definición do proxecto global.

3. Fases de desenvolvemento do proxecto.

4. Obxectivos operativos de cada fase e tempos
estimados de execución.

5. Instrumentos e infraestrutura que se posúe para
a súa posta en práctica.

6. Número de AEDL que se contrate.

7. Accións e actividades que desenvolven os axen-
tes.

8. Tempo previsto para a realización do proxecto e
duración estimada dos contratos.

9. Custos laborais totais anuais dos contratos.

10. Plan de adaptación dos axentes ao posto de
traballo.

IV. Declaración da entidade solicitante en que se
recolla o conxunto de todas as axudas ou subven-
cións que teña solicitadas ou concedidas para a mes-
ma finalidade polas distintas administracións públi-
cas competentes no modelo que se publica como
anexo II.

V. Declaración responsable acreditativa de que a
entidade solicitante non se encontra incursa nas
prohibicións para obter a condición de beneficia-
rios/as, sinaladas no artigo 10.2º da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia, no modelo
que se publica como anexo III.

VI. Ficha de solicitude de transferencia bancaria,
no modelo que se publica como anexo IV.

6. Para os efectos do disposto na disposición adi-
cional do 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 orza-
mentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
para o ano 2006, e no artigo 13 da Lei 4/2006, do 30
de xuño, de transparencia e de boas prácticas na
Administración pública galega, mediante a presenta-
ción da solicitude de subvención e a sinatura do ane-
xo I, a entidade interesada préstalle expresamente o
seu consentimento á Consellería de Traballo e
Benestar para incluír e facer públicos nos referidos
rexistros e páxina web os datos relevantes referidos
ás axudas e subvencións recibidas, así como as san-
cións impostas. De conformidade coa Lei orgánica
15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos
de carácter persoal, poderán exercerse os dereitos de
acceso, rectificación, consulta, cancelación e oposi-
ción, mediante escrito dirixido á Consellería de Eco-
nomía e Facenda.

Artigo 6º.-Procedemento.

1. O órgano competente para a instrución do pro-
cedemento será o Servizo de Promoción do Emprego
do respectivo departamento territorial quen, no
suposto de que a solicitude non cumpra os requisi-
tos exixidos ou a documentación achegada conteña
erros ou fose insuficiente, requirirá o solicitante
para que, nun prazo de dez días, emende a falta ou
achegue os documentos preceptivos, con indicación
de que, se así non o fixese, terase por desistido da
súa petición, cos efectos previstos no artigo 71.1º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, logo da correspon-
dente resolución, que deberá ditarse nos termos pre-
vistos no artigo 42º desta lei.

2. Revisados os expedientes, e completados, de ser
o caso, remitiranse á comisión de valoración para a
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súa avaliación e informe técnico, no que se concre-
tará o resultado da avaliación efectuada.

3. Para os efectos previstos nesta orde, a comisión
de valoración estará composta polos seguintes mem-
bros: o/a xefe/a do Servizo de Promoción do Empre-
go ou quen o substitúa, que exercerá as funcións de
presidente/a, e dous técnicos ou técnicas do dito ser-
vizo, actuando un destes como secretario ou secreta-
ria con voz e voto.

Artigo 7º.-Criterios de valoración das solicitudes.

1. Sempre que se cumpran os requisitos estableci-
dos nesta orde, a Comisión de Valoración prevista no
artigo anterior, valorará as solicitudes presentadas
conforme criterios de obxectividade, igualdade e
non-discriminación dentro das disponibilidades
orzamentarias, perseguindo a maior repercusión
posible das subvencións no ámbito territorial, e ten-
do en conta os seguintes criterios de valoración
específicos:

a) A existencia de AEDL contratados ao abeiro da
Orde do 21 de agosto de 2008 (de 0 a 10 puntos).

b) Número de desempregados existentes no ámbi-
to territorial da entidade solicitante (de 0 a 7 pun-
tos).

c) Poboación susceptible de ser atendida (de 0 a 5
puntos).

d) Grao de participación dos axentes económicos e
sociais con presenza no territorio na elaboración do
contido e posterior desenvolvemento do plan de
acción para o emprego que desenvolverá cada axen-
te ou grupo de AEDL e vinculación dos ditos plans
de accións, con pactos locais ou territoriais de
emprego (de 0 a 5 puntos).

e) O grao de incidencia que na creación de postos
de traballo terán as actividades que desenvolverán
os AEDL (de 0 a 5 puntos).

f) O establecemento de obxectivos operativos rela-
cionados coa creación de empresas e o fomento da
cultura emprendedora (de 0 a 5 puntos).

g) Solicitudes que agrupen máis dun concello ou
que se dirixan a importantes núcleos poboacionais
(de 0 a 5 puntos).

h) Proxectos que na súa realización posibiliten a
integración laboral dos colectivos máis desfavoreci-
dos no mercado laboral (de 0 a 5 puntos).

i) Emprego da lingua galega na elaboración e na
realización dos proxectos (de 0 a 3 puntos).

2. Para a comparación das solicitudes presentadas,
establécese unha puntuación máxima de 50 puntos,
co fin de establecer unha prelación entre elas de
acordo cos criterios de valoración establecidos no
parágrafo anterior e adxudicar, co límite fixado na
convocatoria dentro do crédito dispoñible, aquelas
que obtivesen maior valoración en aplicación dos
citados criterios. As entidades solicitantes terán que

obter como mínimo 20 puntos para acceder ás sub-
vencións reguladas nesta orde.

Artigo 8º.-Resolución e recursos.

1. O órgano instrutor elevará o informe da comi-
sión de valoración xunto coa proposta de resolución
ao xefe/a territorial que corresponda quen, unha vez
fiscalizada a proposta pola respectiva intervención
territorial, resolverá a concesión ou denegación da
axuda, por delegación da persoa titular da Conselle-
ría de Traballo e Benestar, mediante resolución
motivada e individualizada, que se lles deberá noti-
ficar aos interesados, nos termos previstos no artigo
58.2º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común.

2. A resolución pola que se conceda a subvención
que será motivada e individualizada, e que se lles
deberá notificar aos interesados, nos termos previs-
tos no artigo 58.2º da Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común, deter-
minará, como mínimo, a denominación do proxecto
aprobado, duración e data de inicio, a contía da sub-
vención que se vai outorgar, e demais requisitos exi-
xibles para a súa percepción e seguimento.

3. O prazo de resolución e notificación será de seis
meses, computados a partir da entrada da solicitude
no rexistro do órgano competente para resolver.
Transcorrido o prazo sen que se ditase e notificase
resolución expresa, entenderase que esta é desesti-
matoria por silencio administrativo, de acordo co
disposto no artigo 2 da Lei 6/2001, do 29 de xuño,
de adecuación da normativa da Comunidade Autó-
noma 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. A resolución estimatoria ou desestimatoria,
ditada polo/a xefe/a territorial, esgota a vía adminis-
trativa, polo que de conformidade co disposto no
artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, regulado-
ra da xurisdición contencioso-administrativa, caberá
a interposición de recurso contencioso-administrati-
vo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de
dous meses contados desde o día seguinte ao da
notificación da resolución, se fose expresa; se non o
fose, o prazo será de seis meses e contarase, para o
solicitante e outros posibles interesados, a partir do
día seguinte a aquel en que se produza o acto pre-
sunto, agás nos casos en que procedera o requiri-
mento regulado nos tres primeiros puntos do arti-
go 44 da devandita lei, en que o prazo se contará
desde o día seguinte a aquel en que se reciba a
comunicación do acordo expreso ou se entenda pre-
suntamente rexeitado.

5. As subvencións concedidas ao abeiro desta orde
publicaranse, con expresión da entidade beneficia-
ria, a contía e a finalidade, na forma que determine
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o órgano competente de acordo co disposto na
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia, na Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia
e de boas prácticas na Administración pública gale-
ga, 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 orza-
mentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
para o ano 2006.

Artigo 9º.-Modificación da resolución de concesión.

Toda alteración das condicións tidas en conta para
a concesión da subvención, así como, a obtención
concorrente de subvencións ou axudas outorgadas
por outras administracións ou entes públicos ou pri-
vados, estatais, da Unión Europea ou internacionais,
poderá dar lugar á modificación ou revogación, res-
pectivamente, da resolución de concesión.

Artigo 10º.-Selección dos axentes de emprego e
desenvolvemento local.

1. Os AEDL seleccionaranos as entidades benefi-
ciarias das subvencións logo da presentación de
oferta na oficina de emprego correspondente, entre
demandantes de emprego inscritos no Servizo Públi-
co de Emprego de Galicia que superasen con éxito
os estudos de segundo ou primeiro ciclo de educa-
ción universitaria, e valorarán a experiencia profe-
sional, así como os coñecementos extraacadémicos
adquiridos en cursos monográficos de desenvolve-
mento local ou proxectos de emprego.

A selección deberá realizarse tendo en conta a
data limite para remitir a documentación xustificati-
va sinalada polo artigo 13º.2 desta orde.

2. Se ao tramitar a dita oferta, non se atopasen can-
didatos idóneos, a entidade beneficiaria poderá acu-
dir a outros procedementos de selección, de confor-
midade coa normativa vixente na materia, sempre
que se garanta a idoneidade e o cumprimento dos
requisitos dos candidatos mencionados no parágrafo
seguinte.

Artigo 11º.-Contratación dos axentes de emprego e
desenvolvemento local.

1. Os AEDL seleccionados de conformidade co
procedemento establecido no artigo anterior serán
contratados a tempo completo pola entidade local ou
entidade dependente ou vinculada, mediante a
modalidade contractual máis adecuada, de acordo
coa normativa vixente, tendo en conta que, en todo
caso, os contratos deberán formalizarse dentro do
exercicio 2009, nos termos expresados na resolución
de concesión.

2. A concesión e desfrute destas axudas non supo-
rá, en ningún caso, relación contractual ou laboral
coa Xunta de Galicia.

Artigo 12º.-Adaptación inicial e actualización per-
manente da súa formación.

1. As entidades beneficiarias garantirán a adapta-
ción dos AEDL aos seus postos de traballo, facilitán-
dolles o acceso á metodoloxía e cantas técnicas
sexan necesarias para o mellor desenvolvemento das
súas funcións, poñendo á súa disposición os equipa-
mentos e medios materiais adecuados, tales como
equipamentos informáticos precisos, así como acce-
so á internet e correo electrónico, ademais do acce-
so á formación que se estableza.

2. O departamento territorial correspondente da
Consellería de Traballo e Benestar poderá compro-
bar, mediante visitas aos centros de traballo ou
outros procedementos, a idoneidade dos menciona-
dos procesos de adaptación.

3. Co fin de garantir a adecuada coordinación, for-
mación e actualización permanente deste persoal
técnico, a Consellería de Traballo e Benestar, en
colaboración con outros departamentos e/ou entida-
des públicas da Xunta de Galicia, organizará, con
medios propios ou alleos, cantas actuacións conside-
re conveniente, a través de reunións de coordina-
ción, cursos ou xornadas de traballo, facilitando a
este regularmente información sobre normativa,
desenvolvemento de plans e outras cuestións que se
consideren de interese.

4. A asistencia e participación nestas actividades
de formación, coordinación, divulgación e actualiza-
ción será obrigatoria, polo que as entidades benefi-
ciarias da subvención deberán facilitar a participa-
ción dos AEDL nas citadas actuacións durante o
horario de traballo.

Artigo 13º.-Xustificación e pagamento.

1. O aboamento da subvención farase efectivo
unha vez cumprido o obxecto para o que foi conce-
dida, o que se xustificará mediante a presentación
da seguinte documentación:

a) Orixinais ou copias compulsadas dos respecti-
vos contratos de traballo formalizados e debidamen-
te comunicados á oficina de emprego.

b) Orixinais ou copias compulsadas dos partes de
alta ou certificación que acredite a alta na Segurida-
de Social dos traballadores contratados.

c) Unha declaración complementaria do conxunto
de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas
para a mesma finalidade das distintas administra-
cións públicas competentes, segundo o modelo que
se que se publica como anexo II e que estará á dis-
posición na web institucional da Xunta de Galicia
(http://traballo.xunta.es/contenidos/gl/menu_trans-
versal/ayudas_subvenciones/programas-de-coopera-
cion).

d) Os datos relativos á titulación e experiencia
profesional do AEDL, debidamente acreditados.
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e) Se é o caso, certificación do secretario da enti-
dade solicitante sobre os resultados da presentación
de oferta ante o Servizo Público de Emprego e/ou os
custos da contratación, indicando o salario bruto
mensual desagregado por conceptos e a cotización
empresarial á Seguridade Social, no modelo que se
publica como anexo V, cando estes sexan inferiores
aos custos certificados no momento da presentación
da solicitude de subvención.

f) Unha fotografía do cartel informativo e a súa
localización, nos termos sinalados no artigo 18º.

2. A documentación xustificativa deberá remitirse
ao respectivo departamento territorial no prazo dun
mes desde o inicio da contratación e, con carácter
xeral, como data límite o 1 de decembro do ano
2009, agás a documentación relativa ás prórrogas
das subvencións concedidas que deban formalizarse
con posterioridade á dita data, sen prexuízo do dis-
posto no artigo 11º.1.

Artigo 14º.- Obrigas das entidades beneficiarias.

As entidades beneficiarias, ademais das estableci-
das na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvenciones
de Galicia, deberán cumprir as seguintes obrigas:

1. Poñer á disposición dos AEDL todos os medios
materiais necesarios para o correcto desenvolve-
mento das súas funcións e, en particular, os equipa-
mentos informáticos precisos, así como acceso á
internet e correo electrónico.

2. Utilizar as ferramentas informáticas postas á
disposición dos técnicos, especialmente, o sistema
telemático de elaboración e xestión da memoria de
actividades que permita avaliar as actuacións leva-
das a cabo por aqueles.

3. No prazo de dous meses desde o remate do perío-
do subvencionado, remitirlle ao departamento territo-
rial da Consellería de Traballo e Benestar, copias
compulsadas das nóminas aboadas aos traballadores e
traballadoras que se contraten e dos boletíns de coti-
zación á Seguridade Social (modelos TC-1 e TC-2),
así como os documentos bancarios correspondentes
(extractos ou cargos bancarios) e mais o resumo anual
de retencións sobre os rendementos do traballo
(modelo 190 IRPF).

4. Someterse ás actuacións de comprobación efec-
tuadas pola Consellería de Traballo e Benestar, e
pola Inspección de Traballo e Seguridade Social, e
ás de control financeiro que corresponden á Inter-
vención Xeral da Comunidade Autónoma e ás pre-
vistas na lexislación do Consello de Contas.

5. Darlle publicidade á actuación, así como a uti-
lización do logotipo da rede de técnicos de emprego
de Galicia, nos distintos elementos de comunica-
ción, segundo establece o artigo 18º.

6. Comunicar, no prazo de 10 días, ao departamen-
to territorial da Consellería de Traballo e Benestar
que corresponda:

a) As subvencións ou axudas solicitadas e/ou obti-
das para a mesma finalidade, procedentes de cal-

quera outra Administración ou ente público estatal
ou internacional.

b) Aquelas modificacións substantivas que afecten
a realización da actividade que desenvolvan os
AEDL contratados, co obxecto de que poida valorar
se o seu carácter produce unha alteración substan-
cial das condicións tidas en conta para a concesión
da subvención.

7. Cumprir as demais obrigas que poidan derivar
desta orde ou das resolucións e instrucións que, se é
o caso, se diten para o seu desenvolvemento e exe-
cución.

Artigo 15º.-Avaliación das actividades levadas a
cabo polos AEDL.

1. Co obxecto de ofrecer unha información detalla-
da sobre a xestión e os resultados alcanzados para
cada unha das actuacións e servizos promovidos
polos AEDL, ponse en marcha un sistema telemáti-
co de elaboración e xestión da memoria de activida-
des que permita avaliar, en tempo real, as actua-
cións que están sendo levadas a cabo por aqueles.

2. Os datos e a información sobre os servizos e
actuacións en que os axentes tomen parte deberán
ser subministrados en tempo real, de xeito que, a
Consellería de Traballo e Benestar poida, en calque-
ra momento, ter coñecemento das distintas actua-
cións que están a levar cabo as/os axentes.

Artigo 16º.-Revogación.

1. O incumprimento total ou parcial de calquera
dos requisitos, condicións, finalidades ou calquera
outro incumprimento do réxime xurídico establecido
nesta orde, na resolución de concesión, así como
calquera das circunstancias previstas na Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dará
lugar á perda total ou parcial da subvención conce-
dida e ao reintegro das cantidades indebidamente
percibidas pola entidade coa exixencia dos xuros de
demora, nas condicións e de conformidade co esta-
blecido no texto refundido da Lei de réxime finan-
ceiro e orzamentario de Galicia e nas súas normas de
desenvolvemento, sen prexuízo do establecido no
Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo
que se aproba o texto refundido da Lei sobre infrac-
cións e sancións na orde social.

2. En todo caso, dará lugar ao seu reintegro total:

a) Non cumprir cos requisitos exixidos na convoca-
toria.

b) Destino da subvención a unha finalidade dife-
rente a aquela para a que foi concedida.

Artigo 17º.-Prórroga da subvención.

1. As entidades beneficiarias poderán solicitarlle á
Consellería de Traballo e Benestar a prórroga da
subvención concedida por cada AEDL contratado ao
abeiro da Orde do 21 de agosto de 2008, no prazo
previsto no artigo 5.4º, xuntándolle á dita solicitude
a documentación exixida con carácter xeral no arti-
go 5.5º. As solicitudes de prórroga competirán en
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réxime de concorrencia competitiva coas solicitudes
novas.

2. A resolución que, de ser o caso, aprobe a conce-
sión da prórroga, poderá ter efecto retroactivo, sem-
pre que non se interrompese a contratación e a pres-
tación dos servizos polo AEDL.

3. O aboamento da subvención farase efectivo
unha vez cumprido o obxecto para o que foi conce-
dida, o que se xustificará mediante a presentación
da seguinte documentación:

a) Se é o caso, prórroga do contrato formalizada e
debidamente comunicada á oficina de emprego
correspondente.

b) Unha declaración complementaria do conxunto
de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para
a mesma finalidade das distintas administracións
públicas competentes, segundo o modelo que se que
se publica como anexo II e que estará á disposición
na web institucional da Xunta de Galicia (http://tra-
ballo.xunta.es/contenidos/gl/menu_transversal/ayu-
das_subvenciones/programas-de-cooperacion).

c) Certificación do secretario da entidade local
sobre os custos da contratación, indicando o salario
bruto mensual desagregado por conceptos e a cotiza-
ción empresarial á Seguridade Social, no modelo
que se publica como anexo V, cando estes sexan
inferiores aos certificados no momento da presenta-
ción da solicitude de subvención.

d) Unha fotografía do cartel informativo e a súa
localización, nos termos sinalados no artigo 18º.

4. A comprobación da permanencia en alta na
Seguridade Social realizaraa o Servizo de Promoción
do Emprego do respectivo departamento territorial a
través das correspondentes aplicacións informáti-
cas.

5. A documentación xustificativa deberá remitirse
ao respectivo departamento territorial no prazo dun
mes desde o inicio do novo período de contratación
e, con carácter xeral, como data límite o 1 de decem-
bro do ano 2009.

Artigo 18º.-Publicidade.

1. Para os efectos de difusión pública, no lugar
onde se realice o servizo, deberá figurar, de forma
visible, cartel informativo, no modelo normalizado
establecido no Manual de identidade corporativa da
rede de técnicos de emprego de Galicia, publicado
na web institucional da Xunta de Galicia http://tra-
ballo.xunta.es/contenidos/gl/menu_transversal/ayu-
das_subvenciones/sec_ayudas_carteles_informati-
vos, no que constará o cofinanciamento pola Conse-
llería de Traballo e Benestar.

2. Para os efectos de ofrecer unha imaxe unificada
e global da Rede de Técnicos e Técnicas de Empre-
go de Galicia, cara aos usuarios e ás usuarias dos
seus servizos en toda a comunidade autónoma, que

permita unha mellor e máis rápida identificación
deles, deberá utilizarse o conxunto de normas gráfi-
cas recollidas no Manual de identidade corporativa
da rede de técnicos de emprego de Galicia, para a
utilización do logotipo da rede, nos distintos elemen-
tos de comunicación, o que redundará nunha maior
calidade das prestacións desenvolvidas polos e
polas axentes.

Disposicións adicionais

Primeira.-A concesión das axudas e subvencións
previstas nesta orde estará suxeita á existencia de
crédito orzamentario tendo como límite global a can-
tidade de 6.347.169,71 euros prevista na aplicación
48.04.322A.460.0 dos orzamentos xerais da Comu-
nidade Autónoma de Galicia para o ano 2009 (códi-
go de proxecto 200901011).

Segunda.- Apróbase a delegación de atribucións
da persoa titular da Consellería de Traballo e
Benestar nos/as xefes/as territoriais, no ámbito dos
seus respectivos territorios, para resolver a conce-
sión ou denegación das axudas e subvencións pre-
vistas nesta orde; para autorizar, dispoñer, recoñe-
cer a obriga e propoñer os correspondentes paga-
mentos, así como para resolver os procedementos de
reintegro das subvencións indebidamente percibi-
das polos seus beneficiarios, respecto das resolu-
cións concesorias de que traen causa, ditadas por
delegación da persoa titular da Consellería de Tra-
ballo e Benestar.

Terceira.-Se, por calquera causa, no momento en
que a Comisión de Valoración teña que examinar as
solicitudes, algún dos seus compoñentes non puide-
se asistir, será substituído pola persoa que para o
efecto designe o/a xefe/a territorial.

Cuarta.-As entidades beneficiarias destas axudas
están suxeitas ao réxime de infraccións e sancións
en materia de subvencións, previsto no título IV da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase a persoa titular da Dirección
Xeral de Promoción do Emprego para ditar, no ámbi-
to das súas competencias, as resolucións e instru-
cións necesarias para o desenvolvemento e execu-
ción desta orde.

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

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2009.

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar
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Xefe/a territorial da Consellería de Traballo e Benestar

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)LEXISLACIÓN APLICABLE

 SINATURA  DO  REPRESENTATE

Orde do 31 de agosto de 2009 pola que se convocan subvencións no ámbito 
de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de 
emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2009.

de 200de,

Lugar e data

CONSELLERÍA DE TRABALLO 
E BENESTAR

ANEXO  I

EXPEDIENTE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA ENTIDADE SOLICITANTE

FAXTELÉFONOCÓDIGO POSTAL

PROVINCIAENDEREZO

REPRESENTANTE LEGAL

CONCELLO LOCALIDADE

NIF

CORREO ELECTRÓNICO

CIFDENOMINACIÓN

RESPONSABLE DA XESTIÓN POR PARTE DA ENTIDADE, PERSOA DE CONTACTO

POSTO QUE  DESEMPEÑA

NOMBRE  E  APELIDOS

FAXTELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA

Certificado do secretario da entidade local en que constan os extremos ssinalados no artigo 5 .5º.I, letras a), b) e c).

Fotocopia compulsada da tarxeta de identificación fiscal da entidade local.

Memoria-proxecto que vaia desenvolver cada axente ou grupo de axentes seguindo a estrutura definida no artigo 5.5º.III.

Declaración do conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para a mesma finalidade das distitas administración públicas competentes (anexo II).

Ficha de solicitude de transferencia bancaria (anexo IV).

Declaración de cumprimento dos requisitos para obter a condición de beneficiarios (artigo 10.2º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia) (anexo III).

SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL ( CÓDIGO PROCEDEMENTO TR351B)

A contratación

D/Dna , en calidade de
da entidade citada, 
SOLICITA:

 A concesión da subvención prevista na Orde da Consellería de Traballo e Benestar do de 2009, para: 
 axente de emprego e desenvolvemento local

axentes de emprego e desevolvemento local por un importe de A prórroga da contratación euros

DECLARA que: 

- A esta solicitude xúntaselle a documentación que se especifica a continuación. 
- Acepta as actuacións de comprobación previstas na orde de convocatoria. 
- Os datos desta solicitude son certos.

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDETR351B
SUBVENCIÓN  PARA A CONTRATACIÓN DE AXENTES DE EMPREGO E

DESENVOLVEMENTO LOCAL

Quen abaixo asina DECLARA QUE:  presta expresamente o seu consentimento á consellería para que, de acordo co establecido nos puntos 3 e 4 do 
artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública, 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 orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos 
rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, na forma que determine o órgano competente.

Certificado do secretario da entidade localen que consten os extremos sinalados no artigo 5.5º.I letra d) (anexo V).
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CONSELLERÍA DE TRABALLO 
E BENESTAR

ANEXO  III

EXPEDIENTE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTER A CONDICIÓN DE 
BENEFICIARIO

D/Dna. , con DNI

representación da entidade

desenvolvemento local ao abeiro da Orde 

solicitante dunha axuda en 

para a contratación de axentes de emprego e

 pola que se convocan para o ano 2009  as axudas e subvencións para a 

contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local no ámbito de colaboración coas entidades locais, 
DECLARA:
Que cumpre os requisitos establecidos para obter a condición de beneficiario, segundo o artigo 10.2º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia. 

Sinatura:

Xefe/a territorial da Consellería de Traballo e Benestar

de 200de,
Lugar e data

DECLARACIÓN DAS AXUDAS SOLICITADAS OU CONCEDIDAS PARA A MESMA FINALIDADE DAS DISTINTAS 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS COMPETENTES

Non ter solicitado nin, en consecuencia, ter concedida ningunha axuda para o mesmo fin das distintas administración  públicas 
competentes.

D/Dna. , con DNI

representación da entidade

desenvolvemento local ao abeiro da Orde do 

solicitante dunha axuda en

para a contratación de axentes de emprego e 

, declara que nas datas que a continuación se relacionan presentou solicitudes
e fóronlle  concedida/s, se é o caso, a/s seguintes axuda/s para o mesmo fin: 

CONTÍADENOMINACIÓN DO ORGANISMO, SOCIEDADE OU 
ENTIDADE PÚBLICA A QUE SE LLE SOLICITOU A AXUDA

DATAS DE

SOLICITUDE CONCESIÓN  (1)

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas farase constar DENEGADA

Asdo:

CONSELLERÍA DE TRABALLO 
E BENESTAR

ANEXO  II

EXPEDIENTE

Xefe/a territorial da Consellería de Traballo e Benestar

de 200de,
Lugar e data
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APELIDOS E NOME DO AXENTE DE EMPREGO E 
DESENVOLVEMENTO LOCAL NO CASO DE PRÓRROGA

D/Dna. , secretario/a do Concello  de

CERTIFICA:
Que de conformidade co convenio colectivo de aplicación (DOG nº , do ), as retribucións dos traballadores que contrate o concello ao abeiro do 

establecido na Orde da Consellería de Traballo e Benestar do , son as seguintes:

TITULACIÓN
ACADÉMICA

SALARIO BRUTO 
MENSUAL (1) 

1.- DATOS PERSONAIS 
Primeiro apelido, segundo apelido,nome,DNI,sitio e data de nacemento e nacionalidade.
2.- TITULACIÓN ACADÉMICA. 
Nivel, título, especialidade, institución educativa e ano. Acreditarase mediante a presentación do orixinal ou copia compulsada 
do/s título/s universitario/s. 
3.-FORMACIÓN DE PROSGRAO 
Título do máster ou curso de especialización, institución educativa e número de horas. Acreditarase mediante a presentación do 
orixinal ou copia compulsada do/s título/s expedido/s ou homologado/s pola universidade. 
4.- COÑECEMENTOS DE INFORMÁTICA 
Programas que coñece e nivel. Non fai falla acreditación. 
5.- IDIOMAS 
Nivel falado ou escrito. Non fai falla acreditación. 
6.- EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Entidade, área ou departamento, cargo ou categoría, tempo e funcións. Acreditarase mediante a presentación de orixinais ou 
copias compulsadas dos contratos de traballo e/ou doutros documentos onde consten os coñecementos adquiridos en materias 
relacionadas coas funcións propias dos axentes de emprego e desenvolvemento local.

GRUPO DE
COTIZACIÓN

CATEGORÍA PROFESIONAL

(1) Incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias e complementos salariais suxeitos a cotización (mensual). 
(2) Indíquese o grupo de cotización á S.S. segundo a categoría profesional do traballador

1
2

Enxeñeiros e licenciados 
Enxeñeiros técnicos, peritos e axud. titulados

(3)  Indíquese con 4 díxitos a epígrafe de tarifas de primas de accidentes de traballo por IT e IMS (CNAE 2009)

COTIZACIÓN
EMPRESARIAL Á  SEG. 

SOCIAL MENSUAL

TOTAL
SALARIO + SS 

MENSUAL

CUSTE BRUTO ANUAL 
DA CONTRATACIÓN

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

GRUPO DE 
COTIZACIÓN(2)

CNAE 2009 
(4 díxitos) (3)

PERFIL DO/S AXENTE/S que se contraten 
(Estes datos achegaranse en folla á parte)

Sinatura:

de 200de,

Lugar e data

TITULAR DA CONTA DNI/ CIF

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTALPROVINCIA CONCELLO

ENDEREZO

TELÉFONO

FICHA DE SOLICITUDE  DE TRANSFERENCIA BANCARIA

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

ENTIDADE

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTALPROVINCIA CONCELLO

ENDEREZO

CONSELLERÍA DE TRABALLO 
E BENESTAR

ANEXO  IV

EXPEDIENTE

 CERTIFICO: 

Que os datos arriba reflectidos son correctos e corresponden ao título e número de conta 

SINATURA E SELO DO SOLICITANTE SINATURA E SELO DA ENTIDADE FINANCEIRA

de 200de,
Lugar e data

Xefe/a territorial da Consellería de Traballo e Benestar

ANEXO V


