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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería de empregO e Igualdade

EXTRACTO da Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases 
reguladoras das subvencións para o apoio á consolidación das entidades da 
economía social de Galicia Bono consolida economía social, e se procede á súa 
convocatoria para as anualidades 2021-2022 (código de procedemento TR802L).

BDNS (Identif.): 579415.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de no-
vembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se 
pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index).

Primeiro. Entidades beneficiarias

1. As sociedades cooperativas, sociedades laborais, empresas de inserción e centros 
especiais de emprego previstas no artigo 6 da Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía so-
cial de Galicia, que cumpran os seguintes requisitos:

a) Figurar inscritas como tales nos correspondentes rexistros administrativos da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

b) Ter presentadas as contas anuais do último ano no Rexistro Mercantil, no Rexistro de 
Cooperativas ou no Rexistro de Fundacións, segundo corresponda á súa forma xurídica.

No caso de centros especiais de emprego que teñan forma xurídica de asociación, de-
berán ter aprobado o balance e conta de resultados pola súa asemblea xeral.

c) Acreditar unha antigüidade de 42 meses na data de solicitude.

d) Ter a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da 
axuda.

Segundo. Obxecto

Este programa ten como finalidade apoiar a consolidación das entidades da economía 
social de Galicia co fin de remediar a grave perturbación que na economía galega pro-
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vocou o brote da COVID-19, facilitándolles acceso á liquidez e protección fronte a outros 
prexuízos económicos significativos que xurdisen por mor da COVID-19 mediante liñas de 
axudas que, con especial incidencia na transformación dixital, melloren a súa actividade 
económica, incrementen a súa competitividade e, en definitiva, manteñan empregos de 
calidade.

Terceiro. Importe

O orzamento total das subvencións previstas nesta orde ascende a 2.875.000 €, que se 
financiarán con cargo ao código de proxecto 2021 00056, distribuídos en dúas anualidades 
nas seguintes aplicacións orzamentarias:

Aplicacións 2021 2022 Total

11.04.324C.470.9 220.000 655.000 875.000

11.04.324C.481.9 25.000 75.000 100.000

11.04.324C.770.9 1.275.000 450.000 1.725.000

11.04.324C.781.9 125.000 50.000 175.000

TOTAL 1.645.000 1.230.000 2.875.000

Cuarto. Bases reguladoras

Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subven-
cións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono con-
solida economía social, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022 
(código de procedemento TR802L).

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publi-
cación desta orde no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 30 de setembro de 2021, agás 
que se produza o suposto de esgotamento do crédito

Santiago de Compostela, 4 de agosto de 2021

María Jesús Lorenzana Somoza 
Conselleira de Emprego e Igualdade
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