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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería de prOmOcIón dO empregO e Igualdade

ORDE do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para 
a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para 
o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía 
Social) e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento TR802G e 
TR802J).

A Constitución española establece no seu artigo 40 a obriga dos poderes públicos de 
promover as condicións favorables para o progreso social e económico e, de maneira 
especial, de realizar unha política orientada ao pleno emprego. Así mesmo, recolle no arti-
go 129 a obriga de promover eficazmente as diversas formas de participación na empresa 
e de fomentar, mediante unha lexislación adecuada, as sociedades cooperativas, así como 
a de establecer os medios que faciliten o acceso das persoas traballadoras á propiedade 
dos medios de produción.

A Comunidade Autónoma de Galicia asumiu a competencia exclusiva en materia de coo-
perativas en virtude da transferencia feita pola Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, 
ampliando a recollida no artigo 28.7 do Estatuto de autonomía de Galicia. En virtude desta 
competencia, a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, recoñece de 
interese social a promoción e o desenvolvemento das sociedades cooperativas, e dispón 
que a Xunta de Galicia, a través da consellería competente en materia de traballo, realice 
unha política de fomento do movemento cooperativo e adopte as medidas necesarias para 
promover a constitución e o desenvolvemento das cooperativas.

Pola súa banda, a Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía social de Galicia, a través 
dunha regulación común aplicable ao conxunto das entidades que a integran, ten por fina-
lidade recoñecer, fomentar e impulsar as devanditas entidades para o eficaz cumprimento 
dos fins económicos e sociais que lle son propios, potenciando a súa presenza, crecemen-
to e influencia en todos os campos da acción social, económica e empresarial, así como o 
establecemento de mecanismos para a súa organización e coordinación.

As empresas de economía social e, singularmente, as cooperativas, teñen demostrado 
a súa capacidade de resistencia ás crises, de creación de emprego estable e de calidade, 
de vinculación co territorio e de mellora do benestar social, polo que resulta procedente 
activar suficientemente as súas potencialidades de emprendemento e autoemprego.
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De acordo co disposto no Decreto 58/2022, do 15 de maio, polo que se establece a 
estrutura orgánica da Xunta de Galicia, no Decreto 73/2022, do 25 de maio, polo que se 
que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Gali-
cia, e no Decreto 123/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da 
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, correspóndenlle á Secretaría Xeral de 
Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social as competencias na comunida-
de autónoma en materia de cooperativismo e economía social.

En exercicio das citadas competencias, a Consellería de Promoción do Emprego e 
Igualdade, que pretende ser o instrumento que permita a creación de emprego estable e de 
calidade, no marco do Plan estratéxico de Galicia 2023-2026, a estratexia galega de eco-
nomía social inscríbese nun contexto favorable para o impulso da economía social. Tanto 
a nivel europeo como estatal ou galego, o reforzo e recoñecemento deste modelo figura 
explicitamente en plans, programas de goberno, instrumentos de financiamento e declara-
cións políticas diversas. Destaca o programa Aprol, destinado a incentivar o emprego e que 
ten como unha das súas vertentes o cooperativismo e a economía social.

Así pois, en execución dos devanditos instrumentos de planificación, as distintas sub-
vencións establecidas nesta orde intégranse dentro das accións que a Consellería de Pro-
moción do Emprego e Igualdade pretende levar a cabo para conseguir un axeitado des-
envolvemento en materia de economía social, no que respecta ao fomento do emprego e 
mellora da competitividade nas cooperativas e sociedades laborais, de xeito que redunde 
en beneficio e mellora do eido económico e sociolaboral da Comunidade Autónoma de 
Galicia.

Establécense dous programas de axudas para fomentar a creación de emprego en coo-
perativas e sociedades laborais desde dúas perspectivas, por unha banda, a da entidade 
que incorpora e, por outra, a da persoa que accede, co que se consigue un impulso integral.

Deste xeito, o programa de fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais 
establece subvencións orientadas a facilitar a incorporación das persoas desempregadas 
ou traballadoras como socios e socias traballadores e traballadoras ou de traballo nas 
cooperativas ou sociedades laborais galegas, ao considerar as distintas fórmulas de au-
toemprego  colectivo  como medidas  eficaces para  a  xeración  de emprego, mobilización 
de recursos, corrección de desequilibrios comarcais e fixación de man de obra produtiva, 
establecendo vínculos de interese mutuo entre a poboación e o seu propio territorio.
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Este programa tamén establece a posibilidade de acceso ás axudas para aquelas coo-
perativas ou sociedades laborais que proceden da reconversión ou transformación de em-
presas mercantís, cando incorporan como socias traballadoras ás persoas que tiñan unha 
relación laboral estable na empresa de orixe.

É sabido que as empresas de economía social, polos principios e valores que as sus-
tentan, son máis resistentes ás crises, e do mesmo xeito, poden constituír unha alternativa 
viable para aquelas empresas mercantís que corren perigo de peche, sexa por motivos 
económicos,  financeiros ou  comerciais  ou  sexa por  falta  de  remuda  xeracional. Nestes 
contextos, e moi especialmente na situación derivada da crise enerxética mundial, é impor-
tante impulsar estes proxectos de transformación, apoiando as persoas traballadoras que 
decidan asumir a titularidade da empresa a través dunha cooperativa ou sociedade laboral, 
contribuíndo así a manter o emprego e a actividade económica.

Adicionalmente, o programa de fomento de acceso á condición de persoa socia abran-
gue subvencións dirixidas ás persoas desempregadas para promover a súa incorporación 
a empresas de economía social, facilitando a realización da contribución económica ao 
capital social que resulta precisa para o bo fin do proxecto de emprendemento. Igualmente, 
abrangue como posibles beneficiarias as persoas asalariadas, socias a proba ou socias a 
tempo parcial destas empresas, co obxectivo de conseguir a consolidación dos seus em-
pregos e a plena integración na empresa.

Finalmente, este programa tamén posibilita o acceso ás axudas para aquelas persoas 
que, tendo iniciado unha actividade económica por conta propia, se incorporan a unha coo-
perativa en réxime de exclusividade, sen que ambos feitos se teñan que producir no mes-
mo período de execución da axuda. Con este prazo de dous anos trátase de dar resposta a 
aqueles proxectos emprendedores que, polo elevado dos investimentos que precisan para 
o inicio da actividade, non poden asumir a achega de capital para a entrada na cooperativa 
nun curto período de tempo.

No tocante ás persoas mozas, esta orde aborda un tratamento singular da súa situación 
promovendo a creación e consolidación de cooperativas xuvenís (as constituídas maio-
ritariamente por persoas socias traballadoras menores de 30 anos, ou 35 se se trata de 
persoas con discapacidade) a  través de  incrementos significativos das contías contidas 
nos programas que as afectan, ademais de prever incentivos específicos para a incorpo-
ración como persoas socias traballadoras ou de traballo a proba para persoas menores de 
30 anos.

C
V

E
-D

O
G

: 3
v6

rd
sx

9-
aa

h7
-m

m
i6

-h
zl

8-
lo

1z
hj

3u
qi

l8



DOG Núm. 29 Venres, 10 de febreiro de 2023 Páx. 13120

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Igualmente, recóllense incentivos adicionais para favorecer o emprego a outros colecti-
vos como son o das mulleres, as persoas maiores de 45 anos, as persoas con discapaci-
dade ou en risco de exclusión, as emigrantes retornadas ou as persoas trans. Finalmente, 
recolle un tratamento diferenciado ao emprego xerado en concellos rurais, así como en 
entidades de nova creación constituídas inicialmente con catro ou máis persoas socias 
traballadoras.

Estas actividades de fomento compleméntanse con servizos de formación, asesora-
mento, acompañamento e titorización con que se pretende asegurar o bo fin dos proxec-
tos emprendidos. Con esta finalidade, a Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo 
Autónomo e Economía Social, a través da Rede Eusumo, pon á disposición das persoas 
desempregadas e demais persoas emprendedoras os recursos necesarios para a posta 
en marcha dos proxectos, desde antes da súa constitución formal ata unha vez iniciada a 
actividade, servizo que se considera especialmente importante nas cooperativas de nova 
creación.

No que respecta ao procedemento de concesión, establécese a concorrencia non com-
petitiva, de acordo co previsto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia. Tendo en conta que a finalidade e obxecto da subvención é o fomento 
da creación de emprego estable e de calidade, que redundará directamente nun beneficio 
social e económico xeral, non se considera necesario facer unha prelación das solicitudes 
presentadas, pois todas as entidades en que concorran os requisitos establecidos na con-
vocatoria conseguen a dita finalidade por igual. Ademais, prevese a suficiencia do crédito 
para atender a totalidade das solicitudes que se poidan presentar.

Esta previsión vai acompañada do establecemento dun prazo amplo de solicitudes, que 
abrangue desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia 
ata o 15 de setembro de 2023. Deste xeito, facilítase o acceso ás axudas a aquelas em-
presas e entidades que na data de publicación da orde non teñan programado o inicio 
da actividade da persoa socia e o fagan ao longo do ano; por outra banda, este sistema 
desconcentra a xestión en termos temporais, o que redundará nunha maior axilidade na 
resolución dos procedementos.

Establécese o financiamento dos distintos programas con cargo a Fondos finalistas de 
acordo co Plan anual de política de emprego (PAPE), coa posibilidade de completar os 
importes con fondos propios libres da Comunidade Autónoma de Galicia en función da 
dispoñibilidade.
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Esta orde tramítase de conformidade co establecido no artigo 25 do Regulamento da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 
8 de xaneiro, e coa Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, 
modificada polas ordes do 27 de novembro de 2000 e do 25 de outubro de 2001, pola que 
se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, ao preverse que exista crédito 
suficiente na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 
2023. A concesión das subvencións queda condicionada á existencia de crédito adecuado 
e suficiente no momento da resolución de concesión.

Neste marco de actuación, as bases reguladoras axústanse ao disposto na Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en especial, no relativo aos principios de trans-
parencia, eficacia e eficiencia na xestión; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se 
aproba o seu regulamento, e na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e 
o seu regulamento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xuño.

Por todo o exposto, consultados o Consello Galego de Cooperativas e o Consello Ga-
lego de Relacións Laborais, e de conformidade coas atribucións que teño conferidas polo 
artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Pre-
sidencia,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I

disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e finalidade

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión 
de subvencións da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, en réxime de con-
correncia non competitiva, coa finalidade de fomentar a incorporación de persoas desem-
pregadas e persoas traballadoras a cooperativas e sociedades laborais e proceder á súa 
convocatoria para o ano 2023.

2. Establécense os seguintes programas de axudas:

a) Programa I: fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais (procede-
mento TR802G).

C
V

E
-D

O
G

: 3
v6

rd
sx

9-
aa

h7
-m

m
i6

-h
zl

8-
lo

1z
hj

3u
qi

l8



DOG Núm. 29 Venres, 10 de febreiro de 2023 Páx. 13122

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

b) Programa II: fomento do acceso á condición de persoa socia (procedemento TR802J).

Artigo 2. Normativa aplicable

As solicitudes, a súa tramitación e resolución axustaranse ao disposto na Lei 39/2015, 
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xa-
neiro, polo que se aproba o seu regulamento, e na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral 
de subvencións, e o seu Regulamento de desenvolvemento aprobado polo Real decre-
to 887/2006, do 21 de xullo.

Artigo 3. Principios de xestión

A xestión destes programas de subvencións realizarase de conformidade coa Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de acordo cos seguintes principios:

1. Publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discrimina-
ción.

2. Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados.

3. Eficiencia na asignación e na utilización dos recursos públicos.

Artigo 4. Financiamento

1. A concesión das subvencións previstas nos programas desta orde estará suxeita á 
existencia de crédito orzamentario e realizarase con cargo ás seguintes aplicacións da 
Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, financiadas 
con fondos finalistas do Estado por tratarse de accións elixibles de acordo co Plan anual 
de política de emprego (PAPE), que poderán ser complementadas, se é o caso, con fondos 
propios libres da Comunidade Autónoma de Galicia.

a) Programa I: aplicación 11.30.324C.470.0.

b) Programa II: aplicación 11.30.324C.470.1.

2. A distribución inicial de créditos fixarase para cada un dos programas recollidos no 
artigo 1 en cada convocatoria de subvencións.
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3. Estes importes poderán verse modificados ou incrementados con fondos da Comu-
nidade Autónoma de Galicia ou da Administración do Estado como consecuencia da asig-
nación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do 
emprego coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais, todo 
iso de acordo co artigo 30 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

4. A concesión das axudas queda condicionada á existencia de crédito adecuado e 
suficiente no momento da resolución de concesión. Así mesmo, todos os actos ditados no 
expediente se entenden condicionados a que, unha vez aprobado o orzamento, subsistan 
as mesmas circunstancias de feito e dereito existentes no momento en que se produciron.

Artigo 5. Definicións

Para os efectos desta orde entenderase por:

a) Persoa desempregada: aquela que careza de ocupación segundo o informe da vida 
laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social. Esta circunstancia será verificada de ofi-
cio polo órgano xestor e deixará constancia no expediente, agás que a persoa interesada 
se opoña á súa consulta, caso en que deberá achegar a documentación que se sinala en 
cada programa.

b) Persoa demandante de emprego: aquela que figure  inscrita como demandante de 
emprego no Servizo Público de Emprego. Esta circunstancia será verificada de oficio polo 
órgano xestor e deixará constancia no expediente, agás que a persoa interesada se opo-
ña á súa consulta, caso en que deberá achegar a documentación que se sinala en cada 
programa.

c) Persoa con discapacidade: aquela que teña recoñecido pola Administración compe-
tente un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.

A comprobación da condición de persoa con discapacidade realizaraa directamente o 
órgano xestor das axudas cando o dito certificado sexa emitido pola Xunta de Galicia, agás 
que a persoa interesada se opoña á súa consulta; no caso de que a persoa interesada se 
opoña á súa consulta ou que fose recoñecida por outra Administración distinta da propia 
da Comunidade Autónoma de Galicia, deberá presentar a documentación acreditativa da 
discapacidade.
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d) Persoa con discapacidade con especiais dificultades para a súa  inserción  laboral: 
aquela persoa con discapacidade que se atope nalgún dos seguintes supostos:

1) Persoa con parálise cerebral, persoa con enfermidade mental ou persoa con discapa-
cidade intelectual, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %.

2) Persoa con discapacidade física ou sensorial cun grao de discapacidade recoñecido 
igual ou superior ao 65 %.

e) Persoa en situación ou risco de exclusión social: aquela en que concorra a ausencia 
ou déficit grave de recursos económicos e a situación de desemprego, así como algún dos 
factores de exclusión social recollidos no artigo 3 da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de 
inclusión social de Galicia.

Esta circunstancia acreditarase mediante certificado emitido polos servizos sociais xus-
tificativo de ser persoa perceptora da renda de inclusión social de Galicia ou da situación 
social sinalada no parágrafo anterior.

f) Persoa trans: toda aquela persoa que se identifica cun xénero diferente ao que lle foi 
asignado ao nacer.

g) Persoa emigrante retornada: de acordo co establecido nos artigos 53 e 54 da 
Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade, terán a condición de galego retornado as per-
soas galegas e nacidas en Galicia que, residindo fóra de España, retornen á Comunidade 
Autónoma galega. Para os efectos previstos nesa lei, asimílanse a persoas galegas retor-
nadas os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os fillos e fillas das persoas 
galegas e nacidas en Galicia con residencia no estranxeiro que, residindo fóra de España, 
se establezan na Comunidade Autónoma de Galicia.

Os requisitos, con carácter xeral, para adquirir a condición de persoa galega retornada 
son os seguintes:

a. Ser galego ou galega e nacida en Galicia ou ter relación filial, conxugal ou análoga á 
conxugal cunha persoa en que concorran estas condicións.

b. Estar en posesión da nacionalidade española e estar vinculada a un concello galego 
no padrón de residentes no exterior antes do retorno.

c. Estar empadroado ou empadroada nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia.
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Para adquirir esta condición de persoa emigrante retornada non deben ter transcorrido 
máis de dous anos entre a data do seu retorno a España e a data de presentación da soli-
citude de axuda ao abeiro desta orde.

h) Cooperativa: sociedade cooperativa galega inscrita no Rexistro de Cooperativas de 
Galicia dependente da Xunta de Galicia na data de presentación da solicitude. Esta circuns-
tancia será verificada de oficio pola Administración e deixará constancia no expediente.

i) Sociedade laboral: sociedade inscrita no Rexistro de Sociedades Laborais depen-
dente da Xunta de Galicia e no Rexistro Mercantil na data de presentación da solicitude. 
Esta circunstancia será verificada, de oficio, pola Administración e deixará constancia no 
expediente.

j) Cooperativa xuvenil: aquela cooperativa inscrita como tal no Rexistro de Cooperativas 
de Galicia que non estea incursa en causa de disolución en virtude do sinalado nas letras 
d) ou f) do parágrafo 2 da disposición adicional novena da Lei 5/1998, do 18 de decembro.

k) Data de incorporación á cooperativa ou sociedade laboral con carácter indefinido: en 
xeral, é a data de alta ou variación de datos no correspondente réxime de persoas traba-
lladoras por conta allea da Seguridade Social, ou a data solicitada para a alta no réxime 
de persoas traballadoras autónomas ou en mutualidade de colexio profesional. Esta data 
será a que figura recollida no documento de alta do Ministerio de  Inclusión, Seguridade 
Social e Migracións, así como nos informes de vida laboral. Excepcionalmente, nos casos 
en que a incorporación con carácter indefinido se refira a unha persoa que tiña previamente 
a condición de asalariada ou socia a proba da cooperativa ou sociedade laboral, e non se 
produza alta ou variación de datos, a data de incorporación será aquela en que a persoa 
socia cumpra todos os requisitos legais e estatutarios para acceder a tal condición, incluída 
a achega mínima obrigatoria ao capital social e a cota de ingreso, se é o caso. Esta circuns-
tancia acreditarase mediante certificado emitido polo órgano competente da cooperativa ou 
sociedade laboral comprensivo do importe das achegas e cotas de ingreso, se é o caso, 
subscritas e desembolsadas para adquirir a condición de socio ou socia, así como certifica-
ción bancaria do seu pagamento en que conste claramente a persoa emisora e receptora, 
o concepto do gasto e a data en que se fixo efectivo.

l) Data de inicio de actividade laboral por conta propia: data solicitada para a alta como 
persoa traballadora autónoma no correspondente réxime da Seguridade Social ou en mu-
tualidade de colexio profesional. Esta data será a que figura recollida no documento de 
alta do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, así como nos informes de 
vida laboral.
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m) Concello rural: aquel que non conta con ningunha zona densamente poboada a nivel 
de parroquia (ZDP), segundo a clasificación publicada polo Instituto Galego de Estatística 
(https://www.ige.eu/web/mostrar_paxina.jsp?paxina=003003001&idioma=gl). Para estes 
efectos, consideraranse concellos rurais todos os concellos galegos agás os seguintes: 
Cambre, A Coruña, Culleredo, Ferrol, Narón, Oleiros, Santiago de Compostela, Lugo, Bar-
badás, Ourense, Poio, Pontevedra e Vigo.

n) Entidade de nova creación: para os efectos desta orde, considerarase como entidade 
de nova creación aquela que non supere os doce meses contados desde a inscrición no 
Rexistro de Cooperativas de Galicia (no caso de sociedades cooperativas) ou no Rexistro 
Mercantil (no caso de sociedades laborais) na data de presentación da solicitude desta 
axuda

Artigo 6. Persoas e entidades beneficiarias

1. Poderanse acoller ás subvencións recollidas nesta orde, sempre que cumpran as 
condicións e os requisitos establecidos no correspondente programa de axudas:

a) As cooperativas e sociedades laborais para as actuacións previstas no programa I.

b) As persoas desempregadas, socias ou traballadoras de cooperativas ou sociedades 
laborais ou doutras empresas que se transformen nestas, para as actuacións previstas no 
programa II.

2. Con carácter xeral, as persoas e entidades beneficiarias deberán reunir os seguintes 
requisitos:

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

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

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

d) Non estar incursas nas prohibicións para obter a condición de beneficiaria sinaladas 
no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, e reunir os restantes requisitos previstos nesta.
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e) As cooperativas e sociedades laborais deberán estar ao día na presentación das 

contas anuais no Rexistro Mercantil ou no Rexistro de Cooperativas, segundo corresponda 

á súa forma xurídica, no momento da xustificación da axuda, agás as entidades de nova 

creación.

Artigo 7. Subvencións baixo condicións de minimis

Os incentivos establecidos nesta orde quedan sometidos ao réxime de axudas de mi-

nimis, polo que non poderán exceder os límites cuantitativos establecidos nos seguintes 

regulamentos, segundo proceda:

1. Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo 

á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axu-

das de minimis (DOUE L 352, do 24 de decembro de 2013). Nos termos desta normativa, 

a axuda total de minimis concedida a unha única empresa non excederá 200.000 euros 

durante calquera período de tres exercicios fiscais.

Cando se trate dunha única empresa que realice por conta allea operacións de trans-

porte de mercadorías por estrada, o importe total das axudas de minimis concedidas non 

excederá 100.000 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais, sen que estas 

axudas poidan utilizarse para a adquisición de vehículos de transporte de mercadorías por 

estrada.

2. Regulamento (UE) nº 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo 

á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axu-

das de minimis no sector agrícola (DOUE L 352, do 24 de decembro de 2013). Nos termos 

desta normativa, a axuda total de minimis concedida a unha única empresa non excederá 

de 20.000 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais.

3. Regulamento (UE) nº 717/2014 da Comisión, do 27 de xuño de 2014, relativo á apli-

cación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas 

de minimis no sector da pesca e da acuicultura (DOUE L 190, do 28 de xuño de 2014). Nos 

termos desta normativa, a axuda total de minimis concedida a unha única empresa non 

excederá de 30.000 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais.
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CAPÍTULO II

Artigo 8. Solicitudes e documentación complementaria

1. As solicitudes de subvención deberán presentarse por separado para cada un dos 
programas desta orde, nos modelos de solicitude que figuran como anexos (anexos I e VII), 
acompañadas da documentación sinalada nesta orde e dirixiranse ao órgano competente 
para resolver.

2. Para os procedementos do programa I (TR802G) as solicitudes (anexo I) presenta-
ranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispo-
ñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, se algunha das entidades interesadas 
presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da 
súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presenta-
ción da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación electrónica das solicitudes poderá empregarse calquera dos me-
canismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, 
incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

3. Para o programa II (TR802J) as solicitudes (anexo VII) presentaranse preferiblemente 
por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da 
Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos 
lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo 
común.

Para a presentación electrónica das solicitudes poderá empregarse calquera dos me-
canismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, 
incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Para este programa II (TR802J) os formularios de solicitude tamén poderán ser ob-
tidos, cubertos e validados pola persoa solicitante a través da aplicación informática, 
á cal se poderá acceder igualmente a través da páxina web da Consellería de Promo-
ción do Emprego e Igualdade, Portal de Emprego (https://empregoeigualdade.xunta.
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gal/axudas-subvencions/emprego). As solicitudes obtidas a través desta aplicación in-
formática deberán presentarse en soporte papel por calquera dos medios establecidos 
no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común 
das administracións públicas.

4. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a documentación recollida 
nos artigos 26 e 32 en función do programa de que se trate.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, non será necesario achegar os do-
cumentos que xa fosen presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera 
Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante 
que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán solicitados electroni-
camente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de interme-
diación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste 
no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se puidesen obter os citados documentos, poderá solici-
tarse novamente á persoa interesada a súa achega.

5. A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica.

A presentación electrónica da documentación complementaria será obrigatoria para os 
suxeitos obrigados á presentación electrónica da solicitude (programa I-TR802G). Se al-
gunha destas persoas presenta a documentación complementaria presencialmente, requi-
riráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, 
considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica (programa II-TR802J), op-
cionalmente, poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en 
calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que pre-
senten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou 
existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de ma-
neira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderán 
requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.
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6. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude 
deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro 
de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

7. No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica 
supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede elec-
trónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro 
dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada 
sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da 
Xunta de Galicia.

Artigo 9. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude

A sede electrónica da Xunta de Galicia permite ás persoas interesadas realizar trámites 
electrónicos, con posterioridade ao inicio do expediente, accedendo á Carpeta cidadá da 
persoa interesada. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación 
electrónica tamén poderán realizar os ditos trámites presencialmente en calquera dos lu-
gares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo 
común.

Artigo 10. Emenda das solicitudes

Unha vez recibidas as solicitudes, as unidades administrativas encargadas da instru-
ción do expediente comprobarán se a solicitude ou documentación presentada reúne os 
requisitos exixidos nesta orde e, no suposto de que se observe algún defecto ou sexa in-
completa a documentación, de conformidade co disposto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 
13 de xuño, de subvencións de Galicia, requirirán a persoa interesada para que nun prazo 
improrrogable de 10 días hábiles emende a falta ou presente os documentos preceptivos, 
coa advertencia de que, se así non o fixer, se considerará a persoa ou entidade interesada 
desistida da súa petición, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos 
no artigo 21 da antedita lei.

Para o programa I, no caso de que a solicitude sexa presentada de xeito presencial a 
través de calquera dos rexistros habilitados, requirirase a persoa interesada para que a 
emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como 
data de presentación da solicitude aquela en que se realice a emenda.
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Nos programas I e II deberá analizarse a viabilidade do proxecto empresarial ou plan de 
empresa con base na documentación presentada e, no caso de apreciarse que non resulta 
viable, o órgano instrutor proporá a desestimación da solicitude por esta causa.

Esta fase completarase incorporando ao expediente a información rexistral da entidade 
solicitante segundo a documentación que consta na Secretaría Xeral de Apoio ao Empre-
go, Traballo Autónomo e Economía Social, así como as certificacións  indicadas no arti-
go 11.1 desta orde.

Artigo 11. Comprobación de datos

1. Para a tramitación destes procedementos consultaranse automaticamente os datos 
incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados 
polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a)  Número  de  identificación  fiscal  da  entidade  solicitante  (só  para  o  procedemento 
TR802G).

b) DNI ou NIE da persoa solicitante ou representante e das persoas por quen se solicita 
subvención.

c) Número de identificación fiscal da entidade representante.

d) Alta no imposto de actividades económicas da entidade solicitante (só para o proce-
demento TR802G).

e) Vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social da persoa solicitante ou das 
persoas por quen se solicita subvención.

f)  Certificación  emitida  polo  Servizo  Público  de  Emprego  dos  períodos  de  inscrición 
como demandante de emprego da persoa solicitante ou da persoa socia traballadora ou de 
traballo por quen se solicita subvención.

g) Certificación de atoparse ao día nas obrigas coa Axencia Estatal de Administración 
Tributaria.

h) Certificación de atoparse ao día nas obrigas coa Atriga.
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i) Certificación de atoparse ao día das obrigas coa Tesouraría Xeral da Seguridade So-
cial.

j) Consulta de concesións de subvencións e axudas.

k) Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas.

l) Consulta de concesións pola regra de minimis.

Consultaranse, ademais, os seguintes datos cando a persoa interesada faga constar na 
solicitude que lle é de aplicación a circunstancia que acredita o documento correspondente:

a) Certificado acreditativo da discapacidade da persoa solicitante ou da persoa por quen 
se solicita subvención, cando o dito certificado fose emitido pola Xunta de Galicia.

b) Certificado de empadroamento da persoa  solicitante ou das persoas por quen se 
solicita subvención.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no re-
cadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos.

Cando así o esixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da per-
soa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos 
citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos 
correspondentes.

4. A comprobación será realizada polo órgano competente en cada unha das fases de 
xestión, control e verificación das axudas.

Artigo 12. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da 
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia 
e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas 
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a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 
da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda 
a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I 
da citada lei. O incumprimento desta obriga determinará, de ser o caso, a imposición das 
multas coercitivas previstas no punto 4 do citado artigo.

Artigo 13. Instrución do procedemento

1. A concesión das subvencións realizarase en réxime de concorrencia non competitiva, 
nos termos previstos no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, segundo o cal as bases 
reguladoras das convocatorias de axudas poderán exceptuar o requisito de fixar unha orde 
de prelación entre as solicitudes presentadas que reúnan os requisitos establecidos cando, 
polo obxecto e a finalidade da subvención, non sexa necesario realizar a comparación e 
prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento ata o esgotamento do cré-
dito orzamentario.

2. O órgano instrutor dos expedientes será o Servizo de Emprego e Economía Social da 
xefatura territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade competente por 
razón do territorio.

Artigo 14. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente 
por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas 
a recibilas por esta vía (programa I-TR802G). As persoas interesadas que non estean 
obrigadas a recibir notificacións electrónicas (programa II-TR802J) poderán decidir e co-
municar en calquera momento que as notificacións sucesivas se practiquen ou deixen de 
practicar por medios electrónicos.

2. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a 
notificación (electrónica ou en papel) no formulario de inicio. No caso de optar pola notifica-
ción en papel, practicarase a notificación segundo o establecido na normativa reguladora 
do procedemento administrativo común.

3. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixi-
tal de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na 
sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de 
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Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á dispo-
sición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. 
Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non 
impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

No caso de persoas interesadas obrigadas a recibir notificacións só por medios electró-
nicos deberán optar en todo caso, no formulario, pola notificación por medios electrónicos, 
sen que sexa válida, nin produza efectos no procedemento, unha opción diferente.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento no 
que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos 
sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida pola persoa interesada, enten-
derase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da 
notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, practi-
carase a notificación polos medios previstos na normativa  reguladora do procedemento 
administrativo común.

Artigo 15. Resolución e recursos

1. A competencia para resolver as solicitudes corresponderá, por delegación da persoa 
titular da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, á xefatura territorial da citada 
Consellería competente por razón do territorio.

2. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de tres meses desde a 
presentación da solicitude pola persoa interesada. Transcorrido o dito prazo sen que se 
dite resolución expresa, a solicitude entenderase desestimada de acordo co establecido no 
artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

3. As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra 
elas cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o órga-
no competente da xurisdición contencioso-administrativa, e poderá formularse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que ditou a resolu-
ción impugnada. Todo o anterior de conformidade co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
do procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei 29/1998, 
do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
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4. A resolución de outorgamento da subvención comprenderá a identificación da persoa 
beneficiaria, a contía da subvención e as obrigas que correspondan á persoa beneficiaria, 
os requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos que deban obterse con ela, o 
plan financeiro e o calendario de execución.

Artigo 16. Modificación da resolución de concesión

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión das subvencións, así 
como a obtención concorrente de subvencións outorgadas por outras administracións ou 
outros entes públicos ou privados, estatais ou internacionais, poderá dar lugar á modifica-
ción da resolución de concesión seguindo o principio de proporcionalidade a que se refire 
o artigo 14.1.n) da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 17. Xustificación e pagamento

1. O pagamento das subvencións quedará condicionado á presentación dunha solicitu-
de de pagamento conforme o modelo do anexo V ou VIII, acompañada da documentación 
xustificativa que corresponda relacionada nos artigos 27 e 33 desta orde, en función do 
programa de que se trate.

A presentación das solicitudes de pagamento realizarase na forma sinalada no artigo 8. 
No caso do programa II deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica, e no caso 
do programa I, unicamente poderá realizarase a través dese medio, de acordo co estable-
cido no artigo 9 desta orde.

2. A persoa ou entidade beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente a so-
licitude de pagamento e a documentación  xustificativa da subvención  cumprindo co  re-
collido nos artigos 28 e 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, no prazo que se sinale en cada 
convocatoria, ou, de ser o caso, no que se fixe na resolución de concesión. Non obstante, 
se o prazo desde a notificación da resolución ata a data establecida como límite para xus-
tificar resulta ser inferior a dez (10) días, o prazo será de dez (10) días contados desde 
a dita notificación. En todo caso, o prazo de xustificación,  incluída a ampliación, deberá 
permitir ao órgano concedente a verificación do cumprimento dos requisitos fixados nas 
bases reguladoras dentro do exercicio orzamentario correspondente, conforme o disposto 
no artigo 45.5 do Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, aprobado polo Decre-
to 11/2009, do 8 de xaneiro.
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3. Transcorrido o prazo establecido de xustificación sen ter presentado esta ante o ór-
gano administrativo competente, este requirirá a persoa ou entidade beneficiaria para que 
no prazo  improrrogable  de  10  días  a  presente. A  falta  de  presentación  da  xustificación 
no prazo establecido neste parágrafo comportará a perda do dereito ao cobramento da 
subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de 
subvencións de Galicia.

4. A documentación exixida para a fase de pagamento poderá presentarse xunto coa so-
licitude de subvención, á opción da persoa ou entidade interesada. Neste suposto poderán 
tramitarse conxuntamente a concesión e o pagamento da subvención.

5. Cando concorran varias subvencións ao abeiro desta orde, só será necesario pre-
sentar unha vez a documentación coincidente, facendo constar os procedementos a que 
se refire.

6. En todo caso, a forma de xustificación deberá aterse ao previsto no artigo 28 da Lei 
9/2007, do 13 de xuño, e no artigo 42 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. Para estes 
efectos, considerarase gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á 
finalización do prazo de xustificación sinalado na convocatoria, e sempre que se xustifique 
o pagamento mediante documentos bancarios, nos cales deberán quedar claramente iden-
tificadas as persoas ou entidades receptoras e as emisoras dos pagamentos (que deberán 
coincidir coas beneficiarias da axuda), así como o concepto destes.

7. As unidades administrativas responsables da instrución de cada programa analizarán 
a documentación xustificativa acreditativa da realización da actividade obxecto da subven-
ción e emitirán unha proposta de pagamento que se elevará ao órgano competente para 
resolver, que será tamén o órgano competente para ordenar o pagamento.

8. O pagamento efectuarase de forma nominativa e pagamento único, pola súa totali-
dade, a favor das persoas ou entidades beneficiarias e logo da acreditación dos gastos e 
pagamentos realizados ata o tope máximo da contía inicialmente concedida como subven-
ción.

9. Se da documentación presentada pola persoa ou entidade beneficiaria queda xustifi-
cada unha contía inferior á da subvención inicialmente concedida, o pagamento realizarase 
pola parte proporcional da contía da subvención efectivamente xustificada.
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10. En ningún caso poderá realizarse o pagamento da subvención mentres a persoa 
ou entidade beneficiaria non figure ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias 
–estatais e autonómicas– e da Seguridade Social, sexa debedora en virtude de reso-
lución declarativa da procedencia de reintegro ou teña algunha débeda pendente, por 
calquera concepto, coa Administración da Comunidade Autónoma.

11. A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade poderá excepcionalmente 
solicitar, de xeito motivado, a documentación orixinal que se considere necesaria para 
acreditar mellor o exacto cumprimento das condicións exixidas nos diferentes programas 
desta orde, agás aquela que, de acordo co artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas, xa se atope en poder 
da Administración.

Artigo 18. Réxime de compatibilidades e concorrencia

1. As subvencións previstas nesta orde serán compatibles entre si. Porén, non se po-
derán imputar os mesmos gastos aos distintos tipos de subvención previstos nesta orde.

O importe máximo das subvencións para cada finalidade deberá respectar os  límites 
que se establecen nas bases reguladoras, e en ningún caso o importe das subvencións 
concedidas poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia coas concedidas 
por outras administracións ou entes públicos ou privados, estatais ou internacionais, supe-
re o custo total da actividade que vaia desenvolver a persoa ou entidade beneficiaria.

2. As subvencións para o fomento do acceso á condición de persoa socia previstas no 
programa II resultarán compatibles coa percepción da prestación contributiva por desem-
prego na súa modalidade de pagamento único, así como coas bonificacións de cotas á 
Seguridade Social que se establezan na normativa estatal.

3. As subvencións establecidas no programa I e no artigo 30.1 do programa II desta 
orde serán incompatibles coas subvencións establecidas nos diferentes programas di-
rixidos ao apoio a iniciativas de emprego ou á promoción do emprego autónomo, sempre 
que haxa identidade entre os mesmos conceptos subvencionables. A subvención para o 
fomento do acceso á condición de persoa socia prevista no artigo 30.2 será compatible 
coa subvención para a promoción do emprego autónomo que puidera corresponder polo 
inicio da actividade.
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Artigo 19. Obrigas das persoas e entidades beneficiarias

1. Son obrigas das persoas e entidades beneficiarias das subvencións as sinaladas no 
artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, en especial as seguintes:

a. Realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención.

b. Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións, 
así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a con-
cesión da subvención.

c. Estar ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade 
Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún con-
cepto coa Administración pública da Comunidade Autónoma, con anterioridade a ditarse a 
proposta de resolución de concesión e realizar a proposta de pagamento da subvención.

d. Comunicar ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en con-
ta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidas polas 
beneficiarias e, de ser o caso, a obtención concorrente de subvencións, axudas, ingresos 
ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efec-
tuarse  tan pronto como se coñeza e, en  todo caso, con anterioridade á xustificación da 
aplicación dada aos fondos percibidos.

e. Dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debida-
mente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á be-
neficiaria en cada caso, coa finalidade de garantir o axeitado exercicio das facultades de 
comprobación e control.

f. Adoptar as medidas axeitadas de difusión para dar publicidade ao financiamento públi-
co das actuacións subvencionadas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualda-
de e polo Ministerio de Traballo e Economía Social, nos termos establecidos na normativa 
vixente sobre actividades de información e publicidade e na normativa aplicable polo carác-
ter finalista dos fondos. Como mínimo, no lugar onde se realicen as accións deberá figurar, 
de forma visible, un cartel informativo no modelo normalizado que se publique na páxina 
web da consellería (https://empregoeigualdade.xunta.gal/axudas-subvencions/emprego), 
no cal conste o financiamento pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e o 
Ministerio de Traballo e Economía Social.
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g. Someterse ás actuacións de control, comprobación e inspección que efectuará a Con-
sellería de Promoción do Emprego e Igualdade; 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 Esta-
do, e achegar canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

2. As persoas ou entidades beneficiarias destas subvencións deberán cumprir, ademais, 
as obrigas específicas previstas en cada programa, nos artigos 28 e 34 desta orde.

Artigo 20. Reintegro e perda do dereito ao cobramento da subvención

1. Procederá a perda do dereito ao cobramento das subvencións, así como o reintegro 
total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de demora, nos casos e 
nos termos previstos nos artigos 32 e 33 da citada Lei 9/2007 e no Decreto 11/2009, do 8 
de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento.

2. De acordo co artigo 14.1.n) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, os criterios de gradación 
dos posibles incumprimentos para determinar a cantidade que se minorará ou reintegrará 
serán os seguintes:

a) O incumprimento total dos fins para os cales se concede a subvención, da realización 
dos gastos subvencionables ou da obriga de xustificación, así como o incumprimento da 
obriga establecida no artigo 19.1.g), dará lugar á perda do dereito ao cobramento ou, de 
ser o caso, ao reintegro do 100 % da subvención concedida.

b) O incumprimento das obrigas establecidas nos artigos 19.1.e) e f) dará lugar a un 
reintegro dun 2 % da axuda concedida.

c) O incumprimento da obriga establecida no artigo 19.1.d) dará lugar ao seguinte rein-
tegro da axuda concedida:

i. Para o caso de subvencións incompatibles con outras axudas:

(a) No caso de incumprimento da obriga de comunicar ao órgano concedente a solici-
tude doutras axudas, procederá o reintegro do 10 % do importe da subvención percibida.

(b) No caso de incumprimento da obriga de comunicar ao órgano concedente a obten-
ción doutras axudas, procederá o reintegro do 100 % do importe subvención percibida máis 
os xuros de demora, sen prexuízo das sancións que puideren corresponder.
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ii. Para o caso de subvencións compatibles:

(a) No caso de incumprimento da obriga de comunicar ao órgano concedente a solicitu-
de doutras axudas, procederá o reintegro do 5 % do importe da subvención percibida máis 
os xuros de demora, sen prexuízo das sancións que puideren corresponder.

(b) No caso de incumprimento da obriga de comunicarlle ao órgano concedente a obten-
ción doutras axudas, procederá o reintegro do exceso percibido máis os xuros de demora, 
sen prexuízo das sancións que puideren corresponder.

d) No caso de que a entidade beneficiaria incumpra a obriga establecida no artigo 28.3 
desta orde, por cada incorporación subvencionada e non substituída conforme o estableci-
do nos ditos artigos, procederá o reintegro nos seguintes termos máis os xuros de demora, 
sen prexuízo das sancións que puideren corresponder.

i. Se non se efectúa a substitución e a persoa socia traballadora ou de traballo estivo 
menos de 12 meses de alta na cooperativa ou sociedade laboral, procederá o reintegro do 
100 % da axuda concedida pola dita persoa.

ii. Se non se efectúa a substitución e a persoa socia traballadora ou de traballo estivo 12 
ou máis meses de alta na cooperativa ou sociedade laboral, procederá o reintegro parcial 
da axuda concedida pola dita persoa. O cálculo da contía que se debe reintegrar farase do 
seguinte xeito:

(a) Divídese entre vinte e catro meses o importe da subvención concedida pola persoa 
socia traballadora ou de traballo de que se trate.

(b) Calcúlase o número de meses que o posto estivo vacante, computando, para estes 
efectos, o prazo que se concede para proceder á substitución.

(c) Multiplícase o importe obtido na operación primeira (a) polo número de meses en que 
o posto de traballo estivo vacante.

iii. Se se efectuou a substitución dunha persoa socia traballadora ou de traballo a tempo 
completo por outra a tempo parcial, procederá o reintegro parcial da axuda concedida pola 
diferenza entre a cantidade percibida e a cantidade que correspondería pola xornada infe-
rior. O cálculo da contía que se debe reintegrar farase do seguinte xeito:

(a) Divídese entre vinte e catro meses o importe concedido pola persoa socia traballa-
dora ou de traballo de que se trate.
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(b) Calcúlase o 50 % deste importe.

(c) Multiplícase o resultado obtido na operación segunda (b) polo número de meses que 
resten desde a nova incorporación ata cumprir os vinte e catro.

e) No caso de que a entidade beneficiaria incumpra a obriga establecida no artigo 28.4 
desta orde, por cada incorporación subvencionada e non substituída conforme o estable-
cido no dito artigo, procederá o reintegro nos seguintes termos, máis os xuros de demora, 
sen prexuízo das sancións que puideren corresponder.

i. Se non se efectúa a substitución e a persoa socia traballadora ou de traballo a proba 
estivo menos de 6 meses de alta na cooperativa, procederá o reintegro do 100 % da axuda 
concedida.

ii. Se non se efectúa a substitución e a persoa socia traballadora ou de traballo a proba 
estivo 6 ou máis meses de alta na cooperativa, procederá o reintegro parcial da axuda con-
cedida. O cálculo da contía que se debe reintegrar farase do seguinte xeito:

(a) Divídese o importe da subvención concedida pola incorporación da persoa socia tra-
balladora ou de traballo a proba de que se trate entre o número de meses subvencionados.

(b) Calcúlase o número de meses que o posto estivo vacante, computando, para estes 
efectos, o prazo que se concede para proceder á substitución.

(c) Multiplícase o importe obtido na operación primeira (a) polo número de meses en que 
o posto de traballo estivo vacante.

iii. Se se efectuou a substitución dunha persoa socia traballadora ou de traballo a proba 
a tempo completo por outra a tempo parcial, procederá o reintegro parcial da axuda con-
cedida pola diferenza entre a cantidade percibida e a cantidade que correspondería pola 
xornada inferior. O cálculo da contía que se debe reintegrar farase do seguinte xeito:

(a) Divídese o importe da subvención concedida pola incorporación da persoa socia tra-
balladora ou de traballo a proba de que se trate entre o número de meses subvencionados.

(b) Calcúlase o 50 % deste importe.

(c) Multiplícase o resultado obtido na operación segunda (b) polo número de meses que 
resten desde a nova incorporación ata cumprir o período subvencionado.
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f) No caso de que a persoa beneficiaria incumpra a obriga establecida nos artigos 34.1 
e 34.2 desta orde procederá o reintegro nos seguintes termos:

i. Se non se efectúa a transmisión da achega e a persoa socia estivo menos de 12 
meses de alta na cooperativa ou sociedade laboral, procederá o reintegro total da axuda 
concedida.

ii. Se non se efectúa a transmisión da achega e a persoa socia estivo 12 ou máis meses 
de alta na cooperativa ou sociedade laboral, procederá o reintegro parcial da axuda conce-
dida. O cálculo da contía que se debe reintegrar farase do seguinte xeito:

(a) Divídese o importe concedido entre vinte e catro meses.

(b) Calcúlase o número de meses que faltan para que a obriga quede cumprida.

(c) Multiplícase o importe obtido na operación primeira (a) polo número de meses que 
faltan para que a obriga quede cumprida (b).

iii. No caso de persoas socias traballadoras ou de traballo a tempo completo, se a per-
soa a que se lle transmite a achega se incorpora a tempo parcial, procederá o reintegro 
parcial da axuda concedida pola diferenza entre a cantidade percibida e a cantidade que 
correspondería pola xornada inferior. O cálculo da contía que se debe reintegrar farase do 
seguinte xeito:

(a) Divídese entre vinte e catro meses o importe concedido.

(b) Calcúlase o 50 % deste importe.

(c) O resultado anterior multiplícase polo número de meses que resten ata cumprir os 
vinte e catro.

g) No caso de que a entidade beneficiaria incumpra a obriga establecida nos números 1 
e 2 do artigo 28 desta orde, segundo o caso, procederá o reintegro nos seguintes termos:

i. Se a obriga se mantivo por un período de menos de 12 meses, procederá o reintegro 
total da axuda concedida.
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ii. Se a obriga se mantivo por un período de 12 ou máis meses, procederá o reintegro 
parcial da axuda concedida. O cálculo da contía que se debe reintegrar farase do seguinte 
xeito:

(a) Divídese entre vinte e catro meses a subvención concedida.

(b) Calcúlase o número de meses que faltan para que a obriga quede cumprida.

(c) Multiplícase o importe obtido na operación primeira (a) polo número de meses que 
faltan para que a obriga quede cumprida (b).

h) Calquera outro incumprimento se considerará incumprimento parcial dos fins para os 
cales se concedeu a subvención, da realización dos gastos subvencionables ou do deber 
de xustificación, e dará lugar á perda do dereito ao cobramento ou, de ser o caso, ao rein-
tegro na porcentaxe correspondente ao investimento non efectuado ou non xustificado.

3. A obriga do reintegro establecida no parágrafo anterior enténdese sen prexuízo do es-
tablecido no Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto re-
fundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social e na Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 21. Devolución voluntaria de subvencións

1. De acordo co establecido no artigo 64 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as persoas 
e entidades beneficiarias poderán realizar, sen o requirimento previo da Administración, a 
devolución total ou parcial da subvención concedida, mediante o ingreso na conta ES82 
2080 0300 8731 1006 3172 en concepto de devolución voluntaria da subvención, indicando 
expresamente a persoa e entidade beneficiaria da subvención e o número de expediente.

2. En todo caso, a persoa e entidade beneficiaria deberá presentar ante o órgano con-
cedente unha memoria explicativa das circunstancias que dan lugar á devolución, con ex-
presión das persoas ou entidades afectadas, datas e calquera outra información relevante 
en relación coas causas que orixinan a devolución. Así mesmo, deberá conter o detalle dos 
cálculos efectuados con indicación da contía que se devolve. A memoria deberase acom-
pañar da copia xustificativa do ingreso bancario realizado.

3. A devolución voluntaria non exclúe a reclamación dos xuros de demora cando se 
considere procedente o reintegro da subvención.
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Artigo 22. Seguimento e control

1. Sen prexuízo das facultades que teñan atribuídas outros órganos da Administración, 
a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade levará a cabo funcións de control, 
avaliación e seguimento dos programas.

2. Para realizar as ditas funcións poderanse utilizar cantos medios estean á súa disposi-
ción para comprobar, en todo momento, a aplicación das subvencións concedidas aos fins 
programados e o cumprimento dos requisitos exixidos nesta orde e demais normas vixen-
tes que resulten de aplicación. Para estes efectos, as persoas e entidades beneficiarias 
deberán cumprir as obrigas de comprobación que se establezan nesta orde e na resolución 
de concesión.

CAPÍTULO III
programa I: fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais 

(código de procedemento tr802g)

Artigo 23. Finalidade

Este programa ten por obxecto apoiar o emprendemento en economía social e esta-
blecer incentivos para o fomento da incorporación de persoas socias traballadoras ou de 
traballo en cooperativas ou sociedades laborais, con carácter indefinido ou a proba.

Artigo 24.  Entidades beneficiarias e condicións para a obtención do incentivo

1. Poderán acollerse aos incentivos previstos neste programa as cooperativas e so-
ciedades laborais que incorporen como persoas socias traballadoras ou de traballo con 
carácter indefinido, en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia, 
as seguintes persoas:

a) Persoas que no momento da incorporación sexan desempregadas inscritas como 
demandantes de emprego.

b) Persoas que no momento da súa incorporación estean vinculadas á cooperativa ou 
sociedade laboral por un contrato de traballo fixo descontinuo.

c) Persoas que no momento da súa incorporación sexan socias a proba da cooperativa 
a que se incorporan, sempre e cando estiveren desempregadas e inscritas como deman-
dantes de emprego no momento de incorporarse como tales persoas socias a proba.
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d) Persoas que no momento da súa incorporación sexan persoas asalariadas dunha 
empresa que se transforme nunha cooperativa ou sociedade laboral, sempre que non te-
ñan a condición de socias da empresa transformada.

A incorporación deberá supoñer incremento do emprego fixo e do número de persoas 
socias traballadoras ou de traballo indefinidas da cooperativa ou sociedade laboral benefi-
ciaria da subvención, respecto á media dos últimos doce meses anteriores á incorporación 
dos novos socios e socias por quen se percibe a subvención.

2. Tamén poderán acollerse a estes incentivos as cooperativas e sociedades laborais 
que incorporen en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia, como 
persoas socias traballadoras ou de traballo a proba, persoas menores de 30 anos (ou 
menores de 35 anos cando se trate de persoas con discapacidade) que no momento da 
incorporación estean desempregadas e inscritas como demandantes de emprego.

3. A incorporación poderá ser a xornada completa ou a tempo parcial. Cando a dedica-
ción sexa a tempo parcial, deberá comprender como mínimo o 50 % da xornada ordinaria 
calculada en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de 
aplicación ou, na súa falta, na xornada ordinaria legal.

Admitirase a incorporación en condición de persoa fixa descontinua, sempre que a ocu-
pación acade como mínimo o 50 % da xornada de traballo anual establecida no convenio 
colectivo de aplicación ou, na súa falta, as 868 horas.

4. Non poderá concederse esta subvención cando se trate da incorporación de persoas 
socias traballadoras ou de traballo que tiveron tal condición na mesma cooperativa ou 
sociedade laboral nos dous anos anteriores á súa incorporación como socios ou socias. 
Tampouco poderá concederse cando se trate da incorporación de persoas polas cales se 
obtiveron as subvencións previstas para a incorporación como persoas socias, nos últimos 
5 anos. Estas limitacións non se aplicarán no caso de que a incorporación anterior fose 
como persoa socia a proba.

5. As cooperativas e as sociedades laborais deberán acreditar o cumprimento das previ-
sións da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, e da Lei 44/2015, do 
14 de outubro, de sociedades laborais, ao respecto dos topes máximos de traballadores ou 
traballadoras por conta allea.
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6. En todo caso, as cooperativas ou sociedades laborais deberán acreditar a viabilidade 
do seu proxecto empresarial.

Artigo 25. Contía dos incentivos

1. Por cada persoa que se incorpore con carácter indefinido e a xornada completa, a 
subvención ascenderá a 6.000,00 € con carácter xeral.

Esta contía incrementarase nas porcentaxes que se sinalan a seguir, que son acumu-
lables entre si:

a) Un 25 % se a persoa incorporada é unha muller.

b) Un 25 % se a persoa incorporada ten discapacidade ou se atopa en situación ou risco 
de exclusión social.

c) Un 25 % se a persoa incorporada ten unha discapacidade con especiais dificultades 
para a súa inserción laboral que cumpra as condicións definidas no artigo 5.d) desta orde.

d) Un 25 % se a persoa incorporada ten máis de 45 anos.

e) Un 25 % se a persoa incorporada ten a condición de emigrante retornada.

f) Un 25 % se a persoa ten a condición de trans.

g) Un 25 % no caso de que o centro de traballo a que se incorpora a persoa socia estea 
situado nun concello rural.

h) Un 25 % se se trata dunha cooperativa xuvenil.

i) Un 25 % se se trata de unha entidade de nova creación constituída inicialmente con 
catro ou máis persoas socias traballadoras.

Para a aplicación dos citados incrementos teranse en conta as circunstancias que cons-
ten acreditadas no momento de ditar a proposta de resolución.

2. Por cada mozo ou moza incorporada como persoa socia traballadora ou de traballo a 
proba a subvención ascenderá a 600,00 € ao mes, por un período de entre 6 e 12 meses.
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3. Cando a dedicación sexa a tempo parcial ou en condición de fixo descontinuo, nos 
termos previstos no artigo 24.3, a contía dos incentivos previstos nos números anteriores 
reducirase ao 50 %.

4. A contía máxima que poderá ser concedida a unha entidade beneficiaria por subven-
cións con cargo a este programa será de 67.500,00 €.

No caso de que a suma das contías que resulten en aplicación dos parágrafos anterio-
res sexa superior á subvención máxima que é posible outorgar, atribuirase a cada incorpo-
ración a contía que proporcionalmente lle corresponda.

Artigo 26. Documentación para a solicitude da subvención e comprobación de datos

1. A documentación que deben presentar as cooperativas e sociedades laborais para 
solicitar a subvención deste programa, de acordo co previsto no artigo 8, é a seguinte:

a) Documentación que acredite, por calquera medio válido en dereito, a representación 
con que actúa a persoa que asina a solicitude.

b) Se é o caso, alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Fun-
ción Pública.

c) Memoria técnica e económica do proxecto empresarial ou o plan de empresa, que 
deberá conter os datos de  identificación e descrición do proxecto, os aspectos  técnicos 
de produción e comercialización, a previsión de postos de traballo netos que se van crear, 
así como unha descrición detallada dos aspectos económicos, técnicos e financeiros que 
permitan avaliar a viabilidade do proxecto. Esta memoria deberá axustarse ao modelo 
dispoñible na páxina web da consellería (https://empregoeigualdade.xunta.gal/axudas-
subvencions/emprego), no seu punto de axudas e subvencións.

d) Certificación da relación nominal das persoas polas cales se solicita subvención, se-
gundo o modelo do anexo II.

e) Comunicación á persoa socia sobre a comprobación de datos, conforme o modelo do 
anexo IV, relativa a cada unha das persoas polas cales se solicita a subvención, debida-
mente asinada por estas.
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f) Se é o caso, documentos acreditativos da discapacidade ou da situación ou risco de 
exclusión social das persoas polas cales se solicita a subvención. No caso de discapacida-
de, só será necesario se foi recoñecida por outra comunidade autónoma.

g) No caso de que as persoas polas cales se solicita a subvención teñan a condición 
de emigrantes retornadas, documentos xustificativos do seu nacemento en Galicia ou, no 
caso de alegar algunha relación de parentesco coa persoa nacida en Galicia, documenta-
ción que acredite este nacemento e o vínculo con aquela.

h) No caso de que as persoas polas cales se solicita a subvención teñan a condición de 
emigrantes retornadas, certificado de emigrante retornada expedido polas delegacións ou 
subdelegacións do Goberno, baixa consular ou calquera outra documentación que acredite 
fidedignamente a residencia no exterior e a data de retorno a España.

i) No caso de que as persoas polas cales se solicita a subvención teñan a condición 
de trans, documentación xustificativa de ter obtido ante o Rexistro Civil a rectificación da 
mención relativa ao sexo ou ben o cambio de nome para a asignación dun diferente ao do 
sexo rexistrado ao nacer.

j) Nos supostos recollidos no artigo 24.1, se é o caso, certificación do órgano competen-
te da cooperativa acerca da condición de persoa socia a proba das persoas por quen se 
solicita subvención, referida á data de incorporación (ou á data de presentación da solicitu-
de, se aínda non tivo lugar a incorporación).

k) Certificación relativa á xornada de traballo asignada ás persoas que se incorporan 
como socias traballadoras ou de traballo.

l) No  caso  de  sociedades  laborais,  nota  simple  ou  certificación  de  ter  depositadas  as 
contas correspondentes ao último exercicio, emitida polo Rexistro Mercantil correspondente.

2. Para este programa I o órgano xestor comprobará, de oficio, a seguinte documen-
tación, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta, de acordo co disposto no 
artigo 11 desta orde:

a) Número de identificación fiscal da entidade solicitante.

b) DNI ou NIE da persoa representante e das persoas por quen se solicita subvención.

c) Número de identificación fiscal da entidade representante.

C
V

E
-D

O
G

: 3
v6

rd
sx

9-
aa

h7
-m

m
i6

-h
zl

8-
lo

1z
hj

3u
qi

l8



DOG Núm. 29 Venres, 10 de febreiro de 2023 Páx. 13149

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

d) Alta no imposto de actividades económicas da entidade solicitante.

e) Vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social das persoas por quen se soli-
cita subvención.

f)  Certificación  emitida  polo  Servizo  Público  de  Emprego  dos  períodos  de  inscrición 
como demandante de emprego da persoa socia traballadora ou de traballo por quen se 
solicita subvención (só no caso de que a persoa xa estea incorporada no momento da 
solicitude).

g) Certificación de atoparse ao día das obrigas coa Axencia Estatal de Administración 
Tributaria.

h) Certificación de atoparse ao día das obrigas coa Atriga.

i) Certificación de atoparse ao día das obrigas coa Tesouraría Xeral da Seguridade So-
cial.

j) Certificado acreditativo da discapacidade da persoa por quen se solicita subvención, 
cando a persoa interesada faga constar na solicitude que lle é de aplicación a dita circuns-
tancia e o dito certificado sexa emitido pola Xunta de Galicia.

k) Certificado de empadroamento da persoa por quen se solicita subvención, cando a 
persoa interesada faga constar na solicitude que lle é de aplicación a dita circunstancia.

l) Consulta de concesións de subvencións e axudas.

m) Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas.

n) Consulta de concesións pola regra de minimis.

Artigo 27. Documentación para a xustificación da subvención e comprobación de 
datos

1. De acordo co previsto no artigo 17 desta orde, para acreditar o cumprimento da finali-
dade para a cal se concedeu a subvención deste programa, a entidade beneficiaria deberá 
presentar no prazo, nos termos e na forma que estableza a resolución de concesión, a 
seguinte documentación:

a) Declaración responsable complementaria do conxunto das subvencións solicitadas 
para a mesma actividade, tanto das aprobadas e/ou concedidas como das pendentes de 
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resolución, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos 
ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o 
modelo do anexo VI.

b) Para a incorporación como socio ou socia con carácter indefinido: certificado de alta 
e permanencia como persoa socia traballadora ou de traballo emitido pola cooperativa ou 
sociedade laboral.

c) Para a incorporación como socio ou socia a proba: certificado de alta como persoa 
socia traballadora ou de traballo a proba, emitido pola cooperativa, así como do período de 
permanencia nesta situación.

d) De ser o caso, documento de alta na mutualidade de colexio profesional que corres-
ponda das persoas incorporadas.

e) No caso da incorporación dunha persoa socia que teña a condición de fixa descon-
tinua, declaración responsable de que a súa ocupación acada como mínimo o 50 % da 
xornada de traballo anual establecida no convenio colectivo de aplicación ou, na súa falta, 
as 868 horas, debidamente asinada pola persoa representante da entidade e pola persoa 
que se incorpora na condición de fixa descontinua.

f) Nos supostos recollidos no artigo 24.1, certificación da relación nominal das persoas 
socias  traballadoras ou de  traballo e do persoal asalariado fixo no ano  inmediatamente 
anterior á data da nova incorporación, con indicación das altas e baixas no dito período 
(segundo o modelo do anexo III).

g) No suposto de traballadores ou traballadoras vinculadas á cooperativa ou sociedade 
laboral por contrato laboral de carácter temporal, copia do contrato de traballo, documento 
de alta inicial na Seguridade Social, así como xustificante da comunicación á Seguridade 
Social dos cambios producidos.

h) Cando se trate da incorporación dun socio ou socia que vaia realizar unha xornada 
a tempo parcial, unha copia do contrato de traballo no caso de sociedades laborais. De 
tratarse de cooperativas, certificado en que conste a duración da xornada que ten fixada a 
persoa que se incorpora.
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i) Nos supostos das letras b), c) e d) do artigo 24.1, certificación do órgano competente 
da cooperativa do importe das achegas e cotas de ingreso, se é o caso, subscritas e des-
embolsadas para adquirir a condición de socio ou socia, así como certificación bancaria 
do seu pagamento en que conste claramente a persoa emisora e receptora, o concepto do 
gasto e a data en que se fixo efectivo.

j) Copia do documento en que se comunique á persoa incorporada pola cal se obtivo a 
subvención que esta actuación foi subvencionada pola Consellería de Promoción do Em-
prego e Igualdade e financiada polo Ministerio de Traballo e Economía Social.

k) Documentación acreditativa (fotografías ou documentos equivalentes) do cumprimen-
to das obrigas a que se refire o artigo 19.1.f) desta orde.

l) Breve documento explicativo do procedemento e da denominación desagregada (con-
tas e subcontas, códigos...) empregados para manter os gastos financiados de forma se-
parada na contabilidade.

2. Para este programa I o órgano xestor comprobará, de oficio, a seguinte documen-
tación, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta, de acordo co disposto no 
artigo 11 desta orde:

a) Vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social das persoas socias traballado-
ras ou de traballo incorporadas.

b) Certificación emitida polo Servizo Público de Emprego dos períodos de  inscrición 
como demandante de emprego da persoa socia traballadora ou de traballo por quen se 
solicita subvención.

c) Certificación de atoparse ao día nas obrigas coa Axencia Estatal de Administración 
Tributaria.

d) Certificación de atoparse ao día nas obrigas coa Atriga.

e) Certificación de atoparse ao día nas obrigas  coa Tesouraría Xeral  da Seguridade 
Social.
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Artigo 28. Obrigas das entidades beneficiarias

Ademais das recollidas con carácter xeral no artigo 19 desta orde, as entidades benefi-
ciarias de subvencións deste programa deberán cumprir as seguintes obrigas:

1. Manter polo menos durante un período de dous anos desde a data da resolución de 
concesión unha forma xurídica de entre as elixibles para resultaren beneficiarias da sub-
vención concedida, así como a actividade empresarial.

O cumprimento desta obriga poderá ser comprobada, coa periodicidade que se con-
sidere oportuna, polo órgano competente en cada unha das fases de xestión, control e 
verificación.

2. Manter o incremento do emprego fixo e do número de persoas socias traballadoras 
ou de traballo indefinidas da cooperativa ou sociedade laboral beneficiaria da subvención, 
respecto á media dos últimos doce meses anteriores á incorporación dos novos socios e 
socias por quen se percibe a subvención polo menos durante un período de dous anos 
desde a data de incorporación das novas persoas socias traballadoras ou de traballo.

O cumprimento desta obriga poderá ser comprobado, coa periodicidade que se con-
sidere oportuna, polo órgano competente en cada unha das fases de xestión, control e 
verificación.

3. No caso de  subvencións por  incorporación  como persoa  socia  traballadora ou de 
traballo con carácter indefinido: manter a persoa pola cal se concede a subvención, como 
mínimo, nas mesmas condicións en que se outorgou a subvención polo menos durante 
dous anos desde a súa incorporación.

No suposto de baixa na sociedade no dito período,  teñen a obriga de substituíla por 
outra persoa no prazo máximo de seis meses desde a data de baixa e polo período que 
reste ata completar os dous anos. Tanto o feito da baixa como a substitución deben ser co-
municados ao órgano concedente no prazo dun mes contado desde o día en que os ditos 
feitos se produzan.

A persoa substituta deberá cumprir os requisitos do artigo 24 desta orde e, cando a 
subvención se concedese pola incorporación dunha persoa pertencente a un colectivo 
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determinado, a substitución deberá ser realizada por outra persoa pertencente a algún dos 
colectivos polos cales se poida conceder unha subvención por importe igual ou superior ao 
da persoa que causou baixa.

Esta incorporación poderá realizarse en situación de persoa socia a proba polo máximo 
tempo permitido legalmente, transcorrido o cal, a relación poderá converterse en ordinaria 
e indefinida ou, de non ser así, incorporar con este carácter outra persoa coas caracterís-
ticas anteriormente sinaladas.

Respecto das persoas substitutas, a entidade beneficiaria deberá achegar a documen-
tación prevista nas letras e) a k), ambas incluídos, do punto 1 do artigo 26 desta orde, así 
como a prevista nas letras b), d), e), g), h) ou i) (de ser o caso) e j) do punto 1 do artigo 27.

Esta nova incorporación en ningún caso dará lugar a unha nova subvención.

No caso de non producirse a substitución de acordo co punto anterior, procederá o rein-
tegro das cantidades percibidas nos termos previstos no artigo 20 desta orde.

O cumprimento desta obriga poderá ser comprobada, coa periodicidade que se con-
sidere oportuna, polo órgano competente en cada unha das fases de xestión, control e 
verificación.

4. No caso de subvencións por incorporación como persoa socia a proba: manter a per-
soa incorporada, como mínimo, polo tempo subvencionado. Se se produce o cesamento 
do mozo ou moza, a empresa beneficiaria está obrigada a substituíla no prazo dun mes por 
outra, polo menos en tempo de dedicación igual ao anterior. Tanto o feito da baixa como 
a substitución deberán ser comunicados ao órgano que concedeu a subvención no prazo 
dun mes contado desde o día en que os ditos feitos se produzan.

Respecto das persoas substitutas, a entidade beneficiaria deberá achegar a documen-
tación prevista nas letras e) a i), ambas incluídas, e k) do punto 1 do artigo 26 desta orde, 
así como a prevista nas letras c), d), h) (de ser o caso) e j) do artigo 27.

Esta nova incorporación non dará lugar, en ningún caso, a unha nova subvención.

O cumprimento desta obriga poderá ser comprobado, coa periodicidade que se con-
sidere oportuna, polo órgano competente en cada unha das fases de xestión, control e 
verificación.
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CAPÍTULO IV

programa II: fomento do acceso á condición de persoa socia 
(código de procedemento tr802J)

Artigo 29. Finalidade

Este programa de subvencións está dirixido ao fomento do acceso á condición de per-
soas socias traballadoras ou de traballo, de cooperativas ou de sociedades laborais, así 
como ao fomento do acceso de persoas emprendedoras por conta propia á condición de 
socias de cooperativas. Este acceso facilítase mediante o financiamento das achegas eco-
nómicas ao capital social que debe desembolsarse para a incorporación como socio ou 
socia.

Artigo 30. Persoas beneficiarias e condicións para a obtención da subvención

1. Poderán ser persoas beneficiarias deste programa de subvencións as persoas que 
accedan á condición de persoa socia traballadora ou de traballo dunha cooperativa ou 
sociedade laboral con carácter indefinido, que desenvolvan a súa actividade nun centro de 
traballo situado na Comunidade Autónoma de Galicia e que no momento da súa incorpora-
ción cumpran algunha das condicións seguintes:

a) Ser persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego.

b) Ser persoas socias a proba da cooperativa á cal se incorporan.

c) Ser persoas asalariadas da cooperativa ou sociedade laboral á cal se incorporan.

d) Ser persoas asalariadas dunha empresa que se transforme nunha cooperativa ou 
sociedade laboral, sempre que non teñan a condición de socias da empresa transformada.

e) Ser persoas socias traballadoras ou de traballo dunha cooperativa ou sociedade la-
boral a tempo parcial que accedan á mesma condición a tempo completo.

2. Tamén poderán ser beneficiarias as persoas que, sendo desempregadas e inscritas 
como demandantes de emprego, emprendan unha actividade por conta propia e se incor-
poren nunha cooperativa como persoas socias con carácter indefinido, con compromiso de 
exclusividade, para comercializaren os seus produtos, obter subministracións, servizos e a 
asistencia técnica que precisen, sempre que teñan o seu domicilio social e fiscal en Galicia. 
A incorporación como persoa socia na cooperativa deberá producirse dentro do período de 
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execución establecido no artigo 37 desta orde. Entre o inicio da actividade por conta propia 
e a dita incorporación non poden ter transcorrido máis de dous anos.

3. As cooperativas e as sociedades laborais deberán acreditar o cumprimento das pre-
visións da Lei 5/1998, do 18 de decembro, e da Lei 44/2015, do 14 de outubro, a respecto 
dos topes máximos de traballadores ou traballadoras por conta allea.

4. No caso de socios e socias traballadoras ou de traballo, a incorporación poderá ser 
a xornada completa ou a tempo parcial. Cando a dedicación sexa a tempo parcial, deberá 
comprender como mínimo o 50 % da xornada ordinaria calculada en función da xornada a 
tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, na súa falta, na xorna-
da ordinaria legal.

Admitirase a incorporación en condición de persoa fixa descontinua sempre que a ocu-
pación acade como mínimo o 50 % da xornada de traballo anual establecida no convenio 
colectivo de aplicación ou, na súa falta, as 868 horas.

5. Ningunha persoa poderá ser beneficiaria de máis dunha subvención das previstas 
neste programa. De recibirse máis dunha solicitude dunha mesma persoa, unicamente se 
dará validez á presentada en primeiro lugar en calquera dos sitios previstos no artigo 16.4 
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administra-
cións públicas e inadmitiranse as restantes.

Non poderá concederse esta subvención cando se trate da incorporación de persoas 
que tiveron a condición de socias na mesma cooperativa ou sociedade laboral nos dous 
anos anteriores á súa incorporación como socios ou socias. Tampouco poderá concederse 
esta subvención a persoas que obtivesen unha subvención para financiar a achega ao ca-
pital social de cooperativas ou sociedades laborais durante os últimos cinco anos, agás no 
suposto sinalado no artigo 30.1.e).

6. No caso das subvencións para acceso á condición de persoa socia traballadora, será ne-
cesario acreditar a viabilidade do proxecto empresarial a que se incorpora a persoa solicitante 
mediante a memoria técnica e económica do proxecto empresarial ou o plan de empresa.

7. No caso das subvencións para o acceso de persoas emprendedoras por conta propia 
á condición de socias de cooperativas, será necesario acreditar a viabilidade da actividade 
económica que a persoa realizará por conta propia mediante a memoria técnica e econó-
mica do proxecto empresarial ou o plan de empresa.
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8. No caso de cooperativas, o importe da subvención será recoñecido como achegas 
obrigatorias desembolsadas do novo socio ou socia ao capital social, ou como cota de 
ingreso que deberá incorporarse ao fondo de reserva obrigatorio. No caso das sociedades 
laborais, o importe das subvencións será recoñecido como accións ou participacións so-
ciais desembolsadas do novo socio ou socia ao capital social.

Artigo 31. Contía das subvencións

1. As subvencións previstas neste programa poderán ascender ás contías seguintes:

a) Para as persoas beneficiarias previstas no artigo 30.1, alíneas a), b) c) e d), e no 
artigo 30.2, ata 6.000,00 €.

b) Para as persoas beneficiarias previstas no artigo 30.1, alínea e), ata 3.000,00 €.

2. As contías sinaladas no punto anterior incrementaranse nas porcentaxes que se sina-
lan a seguir, que son acumulables entre si:

a) Un 25 % se a persoa beneficiaria é unha muller.

b) Un 25 % se a persoa beneficiaria ten discapacidade ou se atopa en situación ou risco 
de exclusión social.

c) Un 25 % se a persoa incorporada ten unha discapacidade con especiais dificultades 
para a súa inserción laboral que cumpra as condicións definidas no artigo 5.d) desta orde.

d) Un 25 % se a persoa beneficiaria ten máis de 45 anos.

e) Un 25 % se a persoa beneficiaria ten a condición de emigrante retornada.

f) Un 25 % se a persoa ten a condición de trans.

g) Un 25 % no caso de que o centro de traballo a que se incorpora a persoa socia estea 
situado nun concello rural.

h) Un 25 % se se trata dunha cooperativa xuvenil.

i) Un 25% se se trata de unha entidade de nova creación constituída inicialmente con 
catro ou máis persoas socias traballadoras.
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Para a aplicación dos citados incrementos teranse en conta as circunstancias que cons-
ten acreditadas no momento de ditar a proposta de resolución.

3. Cando a dedicación da persoa incorporada sexa a tempo parcial ou en condición de 
fixo descontinuo nos termos previstos no artigo 30.4, a contía máxima dos incentivos pre-
vistos nos puntos anteriores reducirase ao 50 %.

4. As contías referidas nos anteriores puntos en ningún caso poderán ser superiores ás 
que subscriba o socio ou socia en concepto de achega de capital social e cota de ingreso, 
ou de accións ou participacións sociais segundo o caso, pola súa incorporación. Para estes 
efectos, o importe subvencionable da achega económica ao capital social é o que conste 
nos estatutos sociais, nas escrituras ou por acordo da Asemblea como achega obrigato-
ria mínima no momento da súa incorporación. Unicamente se terán en conta os importes 
desembolsados durante o período recollido na convocatoria para a subvencionabilidade do 
gasto, sempre que, como mímino, se teña suscrito e desembolsado o 25 % mínimo legal 
establecido. Así mesmo, no suposto previsto no artigo 30.1.e) a contía da subvención, su-
mada á que, de ser o caso, percibise a persoa beneficiaria con motivo da súa incorporación 
como socia a tempo parcial, non poderá superar as contías establecidas no artigo 31.1.a).

Artigo 32. Documentación para a solicitude da subvención e comprobación de datos

1. A documentación que debe presentarse para solicitar a subvención deste programa, 
de acordo co previsto no artigo 8 desta orde, é a seguinte:

a) No caso de actuar por representación da persoa solicitante, documentación que acre-
dite por calquera medio válido en dereito a dita representación.

b) De ser o caso, documentos acreditativos da discapacidade ou da situación ou risco 
de exclusión social. No caso de discapacidade, só será necesario se foi  recoñecida por 
outra comunidade autónoma.

c) No caso de que a persoa solicitante teña a condición de emigrante retornada, docu-
mento xustificativo do seu nacemento en Galicia ou, no caso de alegar algunha relación de 
parentesco coa persoa nacida en Galicia, documentación que acredite este nacemento e 
o vínculo con aquela.

d) No caso de que a persoa solicitante teña a condición de emigrante retornada, certifi-
cado de emigrante retornado expedido polas delegacións ou subdelegacións do Goberno, 
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baixa consular ou calquera outra documentación que acredite fidedignamente a residencia 
no exterior e a data de retorno a España.

e) No caso de que a persoa solicitante teña a condición de trans, documentación xustifi-
cativa de ter obtido ante o Rexistro Civil a rectificación da mención relativa ao sexo ou ben 
o cambio de nome para a asignación dun diferente ao do sexo rexistrado ao nacer.

f) Se é o caso, certificación do órgano competente da cooperativa acerca da condición 
de persoa socia a proba, referida á data de incorporación (ou á data de presentación da 
solicitude, se aínda non tivo lugar a incorporación).

g) No caso de incorporación a unha cooperativa, certificación do acordo da asemblea 
xeral relativo á aprobación da contía das achegas obrigatorias das novas persoas socias e 
da cota de ingreso, de ser o caso.

h) Certificación da cooperativa ou sociedade laboral de que a persoa solicitante non tivo 
a condición de persoa socia nos dous anos anteriores.

i) Documentación específica da subvención para o acceso á condición de persoa socia 
traballadora de cooperativas e sociedades laborais (artigo 30.1):

1) Memoria técnica e económica do proxecto empresarial ou o plan de empresa da en-
tidade a que se incorpora, que deberá conter os datos de identificación e descrición da ac-
tividade con detalle dos aspectos económicos, técnicos e financeiros que permitan avaliar 
a viabilidade do proxecto. Esta memoria deberá axustarse ao modelo dispoñible na páxina 
web da consellería (https://empregoeigualdade.xunta.gal/axudas-subvencions/emprego), 
no seu punto de axudas e subvencións.

2) Certificación relativa á xornada de traballo asignada á persoa solicitante.

j) Documentación específica da subvención para o acceso de persoas emprende-
doras por conta propia á condición de socias de cooperativas (artigo 30.2): memoria 
técnica e económica do proxecto empresarial ou o plan de empresa da persoa em-
prendedora, que deberá conter os datos de identificación e descrición do proxecto, os 
aspectos técnicos de produción e comercialización, así como unha descrición detallada 
dos aspectos económicos, técnicos e financeiros que permitan avaliar a viabilidade do 
proxecto. Esta memoria deberá axustarse ao modelo dispoñible na páxina web da con-
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sellería (https://empregoeigualdade.xunta.gal/axudas-subvencions/emprego), no seu 

punto de axudas e subvencións.

2. Para este programa II o órgano xestor comprobará, de oficio, a seguinte documen-

tación, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta, de acordo co disposto no 

artigo 11 desta orde:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante ou representante.

b) NIF da entidade representante.

c) Certificación  emitida  polo Servizo Público  de Emprego dos  períodos  de  inscrición 

como demandante de emprego (só no caso de que a persoa xa estea incorporada no mo-

mento da solicitude).

d) Vida laboral da persoa solicitante.

e) Certificación de atoparse ao día das obrigas coa Axencia Estatal de Administración 

Tributaria.

f) Certificación de atoparse ao día das obrigas coa Atriga.

g) Certificación de atoparse ao día das obrigas  coa Tesouraría Xeral  da Seguridade 

Social.

h) Certificado acreditativo da discapacidade da persoa solicitante cando a persoa inte-

resada faga constar na solicitude que lle é de aplicación a dita circunstancia e o dito certi-

ficado sexa emitido pola Xunta de Galicia.

i) Certificado de empadroamento da persoa solicitante, cando a persoa interesada faga 

constar na solicitude que lle é de aplicación a dita circunstancia.

 j) Consulta de concesións de subvencións e axudas.

k) Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas.

l) Consulta de concesións pola regra de minimis.
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Artigo 33. Documentación para a xustificación da subvención e comprobación de 
datos

1. De acordo co previsto no artigo 17 desta orde, para acreditar o cumprimento da fina-
lidade para a cal se concedeu a subvención deste programa, a persoa beneficiaria deberá 
presentar no prazo, nos termos e na forma que estableza a resolución de concesión, a 
seguinte documentación:

a) Declaración responsable complementaria do conxunto das subvencións solicitadas 
para a mesma actividade, tanto das aprobadas e/ou concedidas como das pendentes de 
resolución, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos 
ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o 
modelo do anexo VI.

b) De ser o caso, documento de alta na mutualidade de colexio profesional que corres-
ponda da persoa incorporada.

c) No caso da incorporación dunha persoa socia que teña a condición de fixa descon-
tinua, declaración responsable de que a súa ocupación acada como mínimo o 50 % da 
xornada de traballo anual establecida no convenio colectivo de aplicación ou, na súa falta, 
as 868 horas, debidamente asinada pola persoa representante da entidade e pola persoa 
que se incorpora na condición de fixa descontinua.

d) Certificado de alta e permanencia como persoa socia traballadora ou de traballo emi-
tido pola cooperativa ou sociedade laboral, agás cando se trate de persoas socias promo-
toras das referidas entidades.

e) Certificación emitida pola cooperativa ou sociedade laboral do importe das achegas, 
participacións ou accións e cotas de ingreso, se é o caso, subscritas e desembolsadas 
para adquirir a condición de socio ou socia, así como certificación bancaria do seu paga-
mento en que conste claramente a persoa emisora e receptora e o concepto do gasto.

f) Cando se trate da incorporación de persoas socias traballadoras ou de traballo a tem-
po parcial: certificado en que conste a duración da xornada que ten fixada a persoa que se 
incorpora.

g) No suposto previsto no artigo 30.1.e), certificación do órgano de Administración da 
cooperativa ou sociedade laboral acreditativa da situación de socio a tempo parcial á data 
inmediatamente anterior á de alta na Seguridade Social a tempo completo.
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h) No suposto previsto no artigo 30.2, se é o caso, alta no Censo de obrigados tributarios 
no Ministerio de Facenda.

2. Para este programa  II o órgano xestor comprobará de oficio a seguinte documen-
tación, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta, de acordo co disposto no 
artigo 11 desta orde:

a) Vida laboral da persoa solicitante.

b) Certificación emitida polo Servizo Público de Emprego dos períodos de  inscrición 
como demandante de emprego (só no caso de que a persoa incorporada non estivese 
incorporada no momento da solicitude).

c) Alta no imposto de actividades económicas da persoa solicitante, no suposto previsto 
no artigo 30.2.

d) Certificación de atoparse ao día das obrigas coa Axencia Estatal de Administración 
Tributaria.

e) Certificación de atoparse ao día das obrigas coa Atriga.

f) Certificación de atoparse ao día das obrigas coa Tesouraría Xeral da Seguridade So-
cial.

Artigo 34. Obrigas das persoas beneficiarias

Ademais das recollidas con carácter xeral no artigo 19 desta orde, as persoas beneficia-
rias de subvencións deste programa deberán cumprir as seguintes obrigas:

1. Manter a condición na mesma cooperativa ou sociedade laboral a que se incorporan 
por un período mínimo de dous anos desde a súa incorporación.

O cumprimento desta obriga poderá ser comprobada polo órgano xestor coa periodici-
dade que se considere oportuna.

2. O importe das devanditas subvencións recoñecido como capital social deberá manter 
o seu carácter de achegas ao capital social de sociedades cooperativas, ou de accións 
ou participacións sociais de clase laboral, no caso das sociedades laborais, durante un 
período mínimo de dous anos desde que se realice a achega. Durante este período non 
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poderán ser obxecto de reembolso nin transmisión por actos inter vivos. Non obstante, a 
persoa socia que cause baixa obrigatoria poderá transmitir a súa achega a favor da persoa 
que se incorpore para substituíla nas mesmas condicións e ata o final do referido período, 
como mínimo. Esta substitución non dará lugar a unha nova subvención.

O cumprimento desta obriga poderá ser comprobada polo órgano xestor coa periodici-
dade que se considere oportuna.

3. No caso de incumprimento do previsto nos puntos anteriores, procederá o reintegro 
das cantidades percibidas nos termos previstos no artigo 20 desta orde.

CAPÍTULO V

convocatoria de subvencións para o ano 2023

Artigo 35. Convocatoria

Convócanse para o ano 2023 as subvencións para o fomento do emprendemento en 
economía social (programa Aprol-Economía social) reguladas polas bases contidas nesta 
orde.

A concesión das subvencións realizarase en réxime de concorrencia non competitiva.

Artigo 36. Prazo de presentación de solicitudes

1. 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 15 de setembro de 2023 agás 
que se produza o suposto de esgotamento do crédito. Non obstante, se o período de pre-
sentación resulta inferior a un mes, as solicitudes poderán presentarse no prazo dun mes a 
partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

2. No suposto de que antes de finalizar o prazo de presentación de solicitudes se esgo-
tase o crédito establecido na convocatoria, o órgano concedente acordará a inadmisión de 
solicitudes e publicará tal circunstancia no DOG e na páxina web da consellería.

Artigo 37. Período de execución das accións

O período de execución de accións abranguerá desde o 1 de outubro de 2022 ata o 30 
de setembro de 2023.
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Considerarase gasto subvencionable o efectivamente pagado no dito período.

Artigo 38. Xustificación das accións subvencionadas

As persoas ou entidades beneficiarias das subvencións deberán xustificar a actividade 
subvencionada conforme a resolución de concesión e solicitar os correspondentes paga-
mentos mediante solicitude conforme o modelo do anexo V ou VIII, en función do programa 
de que se trate.

A data máxima de presentación da solicitude de pagamento e xustificación das accións 
subvencionadas será o 31 de outubro de 2023.

Artigo 39. Financiamento e normativa reguladora

1. O orzamento total das subvencións previstas nesta orde ascende a 4.300.000,00 € e 
a distribución inicial de créditos por programas é a que se indica, de acordo cos orzamen-
tos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

Programa I: 2.400.000,00 € (11.30.324C.470.0).

Programa II: 1.900.000, 00 € (11.30.324C.470.1).

De producirse remanentes de crédito na asignación inicial para o financiamento de cada 
aplicación orzamentaria ou programa de axudas, procederase á reasignación das contías 
sobrantes para atender as necesidades de crédito da outra aplicación e/ou programa. As 
reasignacións levaranse a cabo, logo das modificacións orzamentarias que procedan no 
expediente de gasto e da publicación nos mesmos medios que a convocatoria.

2. Os Ppogramas I e II de Aprol ecomomía social fan unha distribución provincial de 
créditos para o financiamento das axudas e subvencións previstas, a cal será directamente 
proporcional ao número de persoas paradas e á evolución do paro rexistrado no período 
2017-2021, e inversamente proporcional á evolución da poboación no citado período, e 
terá en conta o necesario equilibrio e solidariedade con aqueles territorios máis desfavo-
recidos. Ao abeiro disto, en cada unha das provincias galegas a repartición dos anteditos 
importes por aplicación orzamentaria realizarase en atención ás seguintes porcentaxes: A 
Coruña, 33 %; Lugo, 17 %; Ourense, 17 % e Pontevedra 33 %.

Se o orzamento asignado a cada provincia non é suficiente para pagar todas as axudas 
solicitadas, aplicarase como criterio de prioridade a data de presentación da solicitude. 
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Para estes efectos, terase en conta a data en que a correspondente solicitude se presentou 
de acordo co previsto no artigo 8 desta orde. No caso de coincidencia na data de presen-
tación entre dúas ou más solicitudes presentadas que correspondan ao mesmo ámbito 
provincial, a orde de prioridade virá determinada pola hora.

3. Para estes programas, no suposto de que o crédito asignado a unha provincia sexa 
superior ao número de solicitudes presentadas de xeito que exista remanente orzamenta-
rio, procederase a realizar unha repartición deste entre as provincias restantes en función 
do número de solicitudes presentadas.

Artigo 40. Tramitación anticipada

Esta convocatoria tramítase de acordo co establecido no artigo 25 do Decreto 11/2009, 
do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia, en que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, e 
tamén de conformidade coa Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro 
de 1998 pola que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, modificada 
pola Orde do 27 de novembro de 2000 e pola Orde do 25 de outubro de 2001, que po-
sibilitan a tramitación anticipada dos expedientes de gasto no exercicio inmediatamente 
anterior ao dos orzamentos con cargo aos cales se vai imputar o correspondente gasto.

Deste xeito a súa eficacia queda condicionada á existencia de crédito adecuado e sufi-
ciente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, no momento 
da resolución.

Disposición adicional primeira. Delegación de atribucións

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Promoción 
do Emprego e Igualdade nas persoas titulares das xefaturas territoriais, no ámbito das 
súas respectivas provincias, para resolver a concesión ou denegación das axudas e sub-
vencións previstas nesta orde, así como para autorizar, dispoñer, recoñecer a obriga e 
propoñer os correspondentes pagamentos, e para resolver os procedementos de reintegro 
sinalados no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Así mesmo, apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de 
Promoción do Emprego e Igualdade na persoa titular da Secretaría Xeral de Apoio ao Em-
prego, Traballo Autónomo e Economía Social para a tramitación e resolución dos expedien-
tes de redistribución dos créditos necesarios para o financiamento desta orde.
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Disposición adicional segunda. Remanentes de crédito

Se, unha vez adxudicadas as subvencións, resultar remanente de crédito, esta conse-
llería reserva para si a facultade de efectuar convocatorias complementarias ou reabrir o 
prazo de presentación de solicitudes.

Disposición adicional terceira. Publicación na Base de datos nacional de subvencións

En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral 
de subvencións, o texto da convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do 
devandito artigo será comunicado á Base de datos nacional de subvencións  (BDNS). A 
BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da convocatoria para a súa 
publicación.

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento da orde

Facúltase a persoa titular da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo 
e Economía Social para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instru-
cións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

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

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2023

María Jesús Lorenzana Somoza 
Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

AXUDAS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL 
PROGRAMA I: FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO

TR802G
DOCUMENTO

SOLICITUDE

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDADE ECONÓMICA (segundo relación despregable) CNAE

SECTOR ECONÓMICO (NACE) (segundo relación despregable)

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que se poderán cambiar 
en calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

OUTROS DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE

Nº TOTAL DE PERSOAS SOCIAS 
TRABALLADORAS OU DE TRABALLO, 
INCLUÍDAS AS PERSONAS POLAS QUE SE 

SOLICITA A SUBVENCIÓN
HOMES MULLERES

< 25 ANOS

25 - 29 ANOS

30 - 54 ANOS

>= 55 ANOS

Nº TOTAL DE PERSOAS ASALARIADAS HOMES MULLERES

< 25 ANOS

25 - 29 ANOS

30 - 54 ANOS

>= 55 AOS

COOPERATIVA XUVENIL SI NON

ENTIDADE DE NOVA CREACIÓN CONSTITUÍDA INICIALMENTE 
CON CATRO OU MÁIS PERSOAS SOCIAS TRABALLADORAS

SI NON

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

PERSOAS POLAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

NOME
PRIMEIRO 
 APELIDO

SEGUNDO 
APELIDO

COLECTIVO (1) 
Marque x onde proceda

TIPO DE 
INCORPO- Nº DE

XORNADA 
DE 

FIXO 
DESCON- LOCALIDADE AXUDA

1 2 3 4 5 6 7
RACIÓN 

(2)
MESES 

(3)
TRABALLO 

(4)
TINUO 

(5)
CENTRO DE 
TRABALLO

SOLICITADA 
(6)

TOTAL AXUDA SOLICITADA:

(1) Sinálese cun X todos os colectivos a que pertence: 
1. Muller (art. 25.1.a). 
2. Persoa con discapacidade igual ou superior ao 33 % (art. 25.1.b). 
3. Persoa en situación ou risco de exclusión social (art. 25.1.b). 
4. Persoa con discapacidade con especiais dificultades para a súa inserción laboral (art. 25.1.c). 
5. Persoa maior de 45 anos (art. 25.1.d). 
6. Persoa emigrante retornada (art. 25.1.e). 
7. Persoa que ten a condición de trans (art. 25.1.f). 

(2) Poñer o número do tipo de incorporación pola que se solicita subvención: 
1. Incorporación con carácter indefinido de persoas que no momento da incorporación sexan desempregadas inscritas como demandantes de emprego (art. 24.1.a). 
2. Incorporación con carácter indefinido de persoas que no momento da súa incorporación estean vinculadas a cooperativa ou sociedade laboral por un contrato de traballo temporal 

(art. 24.1.b). 
3. Incorporación con carácter indefinido de persoas que no momento da súa incorporación sexan socias a proba da cooperativa á que se incorporan (art. 24.1.c). 
4. Persoas que no momento da súa incorporación sexan persoas asalariadas dunha empresa que se transforme nunha cooperativa ou sociedade laboral, sempre que non teñan a condición de 

socias da empresa transformada (art. 24.1.d). 
5. Incorporación como persoa socia traballadora ou de traballo a proba (art. 24.2). 

(3) No caso de solicitar axuda polo tipo de incorporación 5 (Incorporación como persoa socia traballadora ou de traballo a proba), indíquese o número de meses que solicita. 
(4) Indíquese se é a tempo completo (TC) ou a tempo parcial (neste caso, indíquese a duración da xornada en porcentaxe) (art. 24.3). 
(5) Indíquese se a incorporación ten a condición de fixo discontinuo (neste caso, indíquese a porcentaxe da duración da xornada de traballo anual establecida no convenio colectivo de 

aplicación) (art. 24.3). 
(6) Indíquese a axuda solicitada por cada unha das persoas socias traballadoras ou de traballo a incorporar, de acordo co establecido no artigo 25 da orde de convocatoria.

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son 
as que a seguir se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

2. Que en relación coas axudas de minimis (artigo 7 das bases reguladoras):
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.

Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:

ORGANISMO ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións 
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
4. Que ten a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda. 
5. Que non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
6. Que non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, 

do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
7. Que está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 

Galicia, e ao artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

8. Que non incorre en ningunha das incompatibilidades sinaladas no artigo 18 das bases reguladoras. 
9. Que comunicará ao órgano que conceda a axuda calquera modificación das condicións tidas en conta no momento da concesión, así como dos 

compromisos e obrigas asumidas pola entidade beneficiaria e, se é o caso, a obtención de subvencións ou axudas, ingresos ou recursos que financien 
as actividades subvencionadas. 

10. Que se somete ás actuacións de control, comprobación ou inspección que efectuará a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 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. 

11. Que cumpre coas previsións da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, ou da Lei 44/2015, do 14 de outubro, de sociedades 
laborais, respecto dos topes máximos de traballadores ou traballadoras por conta allea. 

12. Que acepta as obrigas reguladas nesta orde para ser beneficiaria da axuda, así como a aceptación desta.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Certificación da relación nominal das persoas socias polas que se solicita subvención, segundo o modelo do anexo II.

Comunicación á persoa socia sobre a comprobación de datos, conforme o modelo do anexo IV, relativa a cada unha das persoas polas que 
se solicita a subvención, debidamente asinada por estas.
Documentos acreditativos da discapacidade ou da situación ou risco de exclusión social das persoas polas cales se solicita a subvención, se 
é o caso. No caso de discapacidade, só será necesario se foi recoñecida por outra comunidade autónoma.
No caso de que as persoas polas que se solicita a subvención teñan a condición de emigrantes retornadas, documentos xustificativos do seu 
nacemento en Galicia ou, no caso de alegar algunha relación de parentesco coa persoa nacida en Galicia, documentación que acredite este 
nacemento e o vínculo con aquela.
No caso de que as persoas polas que se solicita a subvención teñan a condición de emigrantes retornadas, certificado de emigrante 
retornado expedido polas delegacións ou subdelegacións do Goberno, baixa consular ou calquera outra documentación que acredite 
fidedignamente a residencia no exterior e a data de retorno a España.
No caso de que as persoas polas que se solicita a subvención teñan a condición de trans, documentación xustificativa de ter obtido ante o 
Rexistro Civil a rectificación da mención relativa ao sexo ou ben o cambio de nome para a asignación dun diferente ao do sexo rexistrado 
ao nacer.
Certificación do órgano competente da cooperativa acerca da condición de socio a proba das persoas socias traballadoras ou de traballo por 
quen se solicita subvención, referida á data de incorporación (ou á data de presentación da solicitude, se aínda non tivo lugar a 
incorporación), se é o caso.
Certificación relativa á xornada de traballo asignada ás persoas que se incorporan como socias traballadoras ou de traballo.

No caso de sociedades laborais, nota simple ou certificación de ter depositadas as contas correspondentes ao último exercicio, emitida polo 
Rexistro Mercantil correspondente.

ORGANO  CÓD. PROC.  ANO

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, 
se é o caso
Memoria técnica e económica do proxecto empresarial ou o plan de empresa, 
axustado ao modelo dispoñible na páxina web da consellería 
(http://empregoeigualdade.xunta.gal/axudas-subvencions/emprego) na súa 
epígrafe de axudas e subvencións.
Documentación que acredite, por calquera medio válido en dereito, a 
representación con que actúa a persoa que asina a solicitude.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa representante

Certificación de estar ao día das obrigas coa Atriga

Certificación de estar ao día das obrigas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social

Consulta de concesións de subvencións e axudas

Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas

Consulta de concesións pola regra de minimis

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

NIF da entidade solicitante SI NON

NIF da entidade representante SI NON

Alta no imposto de actividades económicas (IAE) da entidade solicitante SI NON

Certificación de estar ao día das obrigas coa Axencia Estatal de Administración Tributaria SI NON

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimiento de obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigo 6.1, letras c) e e), do RXPD, e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de 
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e 
obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da 
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarias dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das 
subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía Social) e se convocan para o ano 2023 (códigos 
de procedemento TR802G e TR802J).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade de Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II

CERTIFICACIÓN DA RELACIÓN NOMINAL DAS NOVAS PERSOAS SOCIAS TRABALLADORAS OU DE TRABALLO POLAS QUE SE 
SOLICITA SUBVENCIÓN 

TR802G - FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

RELACIÓN DE PERSOAS SOCIAS TRABALLADORAS OU DE TRABALLO POLAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO SEXO NIF DATA DE 
NACEMENTO

A PERSOA REPRESENTANTE CERTIFICA
Que ningunha das persoas socias traballadoras ou de traballo polas que se solicita subvención foi persoa socia traballadora ou de traballo nesta 
entidade nos dous anos anteriores á data da súa incorporación e que por ningunha delas se obtivo nos últimos cinco anos a subvención prevista 
para a incorporación como persoas socias (agás cando fose en situación de proba).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade de Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III

CERTIFICACIÓN DA RELACIÓN NOMINAL DE PERSOAS SOCIAS TRABALLADORAS OU DE TRABALLO E PERSOAL ASALARIADO FIXO 
NOS DOCE MESES INMEDIATAMENTE ANTERIORES Á DATA DA INCORPORACIÓN DAS NOVAS PERSOAS SOCIAS 

TR802G -  FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

RELACIÓN DE PERSOAS SOCIAS E PERSOAL ASALARIADO (excluídas as persoas polas que se solicita a subvención e referida aos 12 meses 
anteriores á data de incorporación prevista)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF CARÁCTER (1)

DATA DE 
INCORPORACIÓN Á 
COOPERATIVA OU 

SOCIEDADE 
LABORAL

DATA DE BAIXA 
NA 

COOPERATIVA 
OU SOCIEDADE 

LABORAL

 (1) Poñer o que corresponda: persoa socia traballadora, persoa socia de traballo, persoal asalariado.

A PERSOA REPRESENTANTE CERTIFICA:
Que a incorporación, segundo os datos reflectidos neste anexo, supón incremento do emprego fixo e do número de persoas socias traballadoras 
ou de traballo da cooperativa ou sociedade laboral beneficiaria da subvención, respecto á media dos últimos 12 meses anteriores á 
incorporación dos novos socios e socias por quen se percibe a subvención.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade de 
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ANEXO IV

COMUNICACIÓN Á PERSOA SOCIA TRABALLADORA OU DE TRABALLO POR QUEN SE SOLICITA A SUBVENCIÓN SOBRE A 
COMPROBACIÓN DE DATOS 

TR802G - FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS

DATOS DA PERSOA SOCIA TRABALLADORA OU DE TRABALLO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DA ENTIDADE Á QUE SE INCORPORA
RAZÓN SOCIAL NIF

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa socia traballadora ou de traballo

Períodos de inscrición como demandante de emprego da persoa socia traballadora ou de traballo

Vida laboral da persoa socia traballadora ou de traballo

MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidade da persoa socia traballadora ou de traballo

Certificado de empadroamento da persoa socia traballadora ou de traballo

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimiento de obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigo 6.1, letras c) e e), do RXPD, e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de 
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e 
obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da 
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarias dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

SINATURA DA PERSOA SOCIA TRABALLADORA OU DE TRABALLO

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade de 
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ANEXO V

SOLICITUDE DE PAGAMENTO 

TR802G - FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

PERSOA POLA QUE SE CONCEDEU A SUBVENCIÓN AXUDA CONCEDIDA AXUDA EXECUTADA

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Declaración responsable complementaria do conxunto das subvencións solicitadas para a mesma actividade, tanto das aprobadas e/ou 
concedidas como das pendentes de resolución, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, de ser o 
caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o modelo do anexo VI.
Para a incorporación como socio ou socia con carácter indefinido: certificado de alta e permanencia como persoa socia traballadora ou de 
traballo emitido pola cooperativa ou sociedade laboral.
Para a incorporación como socio ou socia a proba: certificado de alta como persoa socia traballadora ou de traballo a proba, emitido pola 
cooperativa, así como do período de permanencia nesta situación.
Documento de alta na mutualidade do colexio profesional que corresponda das persoas incorporadas, se é o caso.

No caso da incorporación dunha persoa socia que teña a condición de fixa discontinua, declaración responsable de que a súa ocupación 
acada como mínimo o 50 % da xornada de traballo anual establecida no convenio colectivo de aplicación ou, na súa falta, as 868 horas, 
debidamente asinada pola persoa representante da entidade e pola persoa que se incorpora na condición de fixa descontinua.
Certificación de relación nominal das persoas socias traballadoras ou de traballo e do persoal asalariado fixo no ano inmediatamente 
anterior á data da nova incorporación, con indicación das altas e baixas no dito período (segundo o modelo do anexo III).
Copia do contrato de traballo, documento de alta inicial na Seguridade Social, así como xustificante da comunicación á Seguridade Social 
dos cambios producidos, no suposto de traballadores ou traballadoras vinculadas á cooperativa ou sociedade laboral por contrato laboral de 
carácter temporal.
Cando se trate da incorporación dun socio ou socia que vaia realizar unha xornada a tempo parcial, unha copia do contrato de traballo no 
caso de sociedades laborais. De tratarse de cooperativas, certificado no que conste a duración da xornada que ten fixada a persoa que se 
incorpora.
Nos supostos das letras b), c) e d) do artigo 24.1, certificación do órgano competente da cooperativa do importe das achegas e cotas de 
ingreso, se é o caso, subscritas e desembolsadas para adquirir a condición de socio ou socia, así como certificación bancaria do seu 
pagamento na que conste claramente a persoa emisora e receptora, o concepto do gasto e a data na que se fixo efectivo.
Copia do documento no que se lle comunique á persoa incorporada pola que se obtivo a subvención que esta actuación foi subvencionada 
pola Consellería de Emprego e Igualdade e financiada polo Ministerio de Traballo e Economía Social.
Breve documento explicativo do procedemento e da denominación desagregada (contas e subcontas, códigos...) empregados para manter 
os gastos financiados de forma separada na contabilidade.
Documentación acreditativa (fotografías ou documentos equivalentes) do cumprimento das obrigas ás que se refire o artigo 19.1.f) da orde de 
convocatoria.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

Certificación de estar ao día das obrigas coa Atriga

Certificación de estar ao día das obrigas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente

AUTORIZO A 
CONSULTA

Certificación de estar ao día das obrigas coa Axencia Estatal de Administración Tributaria SI NON
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ANEXO V 
(continuación) 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimiento de obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigo 6.1, letras c) e e), do RXPD, e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de 
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e 
obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da 
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarias dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade de 
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ANEXO VI

DECLARACIÓN EXPRESA DOUTRAS AXUDAS E DE AXUDAS EN RÉXIME DE MINIMIS

CÓDIGO 
PROCEDEMENTO

PROGRAMA

TR802G FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS

TR802J FOMENTO DO ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOA SOCIA

EXPEDIENTE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para o mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para o mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as 
que a seguir se relacionan:

AXUDAS 
SOLICITADAS

AXUDAS 
CONCEDIDAS ANO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA

2. Que en relación coas axudas de minimis (artigo 7 das bases reguladoras):
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.

Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:

ANO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións 
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade de
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ANEXO VII

PROCEDEMENTO

AXUDAS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL 
PROGRAMA II: FOMENTO DO ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOA SOCIA

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO

TR802J
DOCUMENTO

SOLICITUDE

EXPEDIENTE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos de posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que se poderán cambiar 
en calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por 
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.

Electrónica, a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Postal (deberá cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DATOS BANCARIOS

Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VII 
(continuación)

DATOS DA COOPERATIVA OU SOCIEDADE LABORAL A QUE SE INCORPORA 
RAZÓN SOCIAL NIF

ACTIVIDADE ECONÓMICA (DESCRICIÓN) (segundo relación despregable) CNAE PROVINCIA CONCELLO

SECTOR ECONÓMICO (NACE) (segundo relación despregable) 

COOPERATIVA XUVENIL SI NON

ENTIDADE DE NOVA CREACIÓN CONSTITUÍDA INICIALMENTE 
CON CATRO OU MÁIS PERSOAS SOCIAS TRABALLADORAS

SI NON

ACHEGA AO CAPITAL SOCIAL

CONDICIÓN (1) COLECTIVO (2)      XORNADA DE FIXA LOCALIDADE CENTRO ACHEGA AO AXUDA
1 2 3 4 5 6 7 TRABALLO (3) DESCONTINUA (4) DE TRABALLO CAPITAL SOLICITADA (5)

(1) Consigne o número da condición á que pertence: 
1. Persoa desempregada inscrita como demandante de emprego (art. 30.1.a) 
2. Persoa socia a proba da cooperativa á cal se incorpora (art. 30.1.b) 
3. Persoa asalariada da cooperativa ou sociedade laboral á cal se incorpora (art. 30.1.c) 
4. Persoa asalariada dunha empresa que se transforme nunha cooperativa ou sociedade laboral, sempre que non teña a condición de socia da empresa transformada (art. 30.1.d) 
5. Persoa socia traballadora ou de traballo dunha cooperativa ou sociedade laboral a tempo parcial, que acceda á mesma condición a tempo completo (art. 30.1.e) 
6. Persoa desempregada inscrita como demandante de emprego, que emprenda unha actividade por conta propia e se incorpore nunha cooperativa como persoa socia con carácter 

indefinido, con compromiso de exclusividade, para comercializar os seus produtos, obter subministracións, servizos e a asistencia técnica que precise, sempre que teña o seu domicilio 
social e fiscal en Galicia (art. 30.2) 

(2) Sinale cu X todos os colectivos aos que pertence: 
1. Muller (art. 31.2.a) 
2. Persoa con discapacidade igual ou superior ao 33 % (art. 31.2.b) 
3. Persoa en situación ou risco de exclusión social (art. 31.2.b) 
4. Persoa con discapacidade con especiais dificultades para a súa inserción laboral (art. 31.2.c) 
5. Persoa maior de 45 anos (art. 31.2.d) 
6. Persoa emigrante retornada (art. 31.2.e) 
7. Persoa que ten a condición de trans (art. 31.2.f) 

(3) Indique se é a tempo completo (TC) ou a tempo parcial (neste caso, indique a duración da xornada en porcentaxe) (art. 31.3) 
(4) Indique se a incorporación ten a condición de fixa discontinua (neste caso, indique a porcentaxe da duración da xornada de traballo anual establecida no convenio colectivo de aplicación) 

(art. 31.3) 
(5) Indique a axuda solicitada de acordo co establecido no artigo 31 da orde de convocatoria.

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para o mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para o mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as 
que a seguir se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

2. Que en relación coas axudas de minimis (artigo 7 das bases reguladoras):
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.

Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:

ORGANISMO ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións 
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
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ANEXO VII 
(continuación)

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA: (continuación)
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
4. Que ten a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda. 
5. Que non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
6. Que non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, 

do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
7. Que está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 

Galicia, e ao artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

8. Que non incorre en ningunha das incompatibilidades sinaladas no artigo 18 das bases reguladoras. 
9. Que comunicará ao órgano que conceda a axuda calquera modificación das condicións tidas en conta no momento da concesión, así como dos 

compromisos e obrigas asumidas pola entidade beneficiaria e, se é o caso, a obtención de subvencións ou axudas, ingresos ou recursos que financien 
as actividades subvencionadas. 

10. Que se somete ás actuacións de control, comprobación ou inspección que efectuará a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 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. 

11. Que cumpre coas previsións da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, ou da Lei 44/2015, do 14 de outubro, de sociedades 
laborais, respecto dos topes máximos de traballadores ou traballadoras por conta allea. 

12. Que acepta as obrigas reguladas nesta orde para ser beneficiaria da axuda, así como a aceptación desta.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Documentos acreditativos da discapacidade ou da situación ou risco de exclusión social, se é o caso. No caso de discapacidade só será 
necesario se foi recoñecida por outra comunidade autónoma (art. 32.1.b).
No caso de que a persoa solicitante teña a condición de emigrante retornada, documento xustificativo do seu nacemento en Galicia ou, no 
caso de alegar algunha relación de parentesco coa persoa nacida en Galicia, documentación que acredite este nacemento e o vínculo con 
aquela (art. 32.1.c).
No caso de que a persoa solicitante teña a condición de emigrante retornada, certificado de emigrante retornado expedido polas delegacións 
ou subdelegacións do Goberno, baixa consular ou calquera outra documentación que acredite fidedignamente a residencia no exterior e a 
data de retorno a España (art. 32.1.d).
No caso de que a persoa solicitante teña a condición de trans, documentación xustificativa de ter obtido ante o Rexistro Civil a 
rectificación da mención relativa ao sexo ou ben o cambio de nome para a asignación dun diferente ao do sexo rexistrado ao nacer 
(art. 32.1.e).
Certificación do órgano competente da cooperativa acerca da condición de persoa socia a proba, referida á data de incorporación (ou á data 
de presentación da solicitude, se aínda non tivo lugar a incorporación), se é o caso (art. 32.1.f).
No caso de incorporación a unha cooperativa, certificación do acordo da asemblea xeral relativo á aprobación da contía das achegas 
obrigatorias das novas persoas socias e da cota de ingreso, se é o caso (art. 32.1.g).
Certificación da cooperativa ou sociedade laboral de que a persoa solicitante non tivo a condición de persoa socia nos dous anos anteriores 
(art. 32.1.h).

ÓRGANO CÓD. PROC.   ANO

No caso de actuar por representación da persoa solicitante, documentación que 
acredite por calquera medio válido en dereito a dita representación (art. 32.1.a)

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DA SUBVENCIÓN PARA O ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOA SOCIA TRABALLADORA DE COOPERATIVAS E 
SOCIEDADES LABORAIS:

Certificación relativa á xornada de traballo asignada á persoa solicitante (art. 32.1.i).2)

ÓRGANO CÓD. PROC.  ANO

Memoria técnica e económica do proxecto empresarial ou o plan de empresa da 
entidade a que se incorpora, que deberá conter os datos de identificación e 
descrición da actividade con detalle dos aspectos económicos, técnicos e financeiros 
que permitan avaliar a viabilidade do proxecto. Esta memoria deberá axustarse ao 
modelo dispoñible na páxina web da consellería 
(http://empregoeigualdade.xunta.gal/axudas-subvencions/emprego), no seu 
apartado de axudas e subvencións (art. 32.1.i).1).

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DA SUBVENCIÓN PARA O ACCESO DE PERSOAS EMPRENDEDORAS POR CONTA PROPIA Á CONDICIÓN DE SOCIAS 
DE COOPERATIVAS:

ÓRGANO CÓD. PROC.  ANO

Memoria técnica e económica do proxecto empresarial ou o plan de empresa da 
persoa emprendedora, que deberá conter os datos de identificación e descrición do 
proxecto, os aspectos técnicos de produción e comercialización, así como unha 
descrición detallada dos aspectos económicos, técnicos e financeiros que permitan 
avaliar a viabilidade do proxecto. Esta memoria deberá axustarse ao modelo 
dispoñible na páxina web da consellería 
(http://empregoeigualdade.xunta.gal/axudas-subvencions/emprego), na súa 
epígrafe de axudas e subvencións (art. 32.1.j).
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ANEXO VII 
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

Períodos de inscrición como demandante de emprego da persoa solicitante (só no caso de que a persoa xa estea 
incorporada no momento da solicitude)

Vida laboral da persoa solicitante

Certificación de estar ao día das obrigas coa Atriga

Certificación de estar ao día das obrigas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social

Consulta de concesións de subvencións e axudas

Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas

Consulta de concesións pola regra de minimis

MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidade da persoa solicitante

Certificado de empadroamento da persoa solicitante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

NIF da entidade representante SI NON

Certificación de estar ao día das obrigas coa Axencia Estatal de Administración Tributaria SI NON

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimiento de obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigo 6.1, letras c) e e), do RXPD, e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de 
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e 
obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da 
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarias dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das 
subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía Social) e se convocan para o ano 2023 (códigos 
de procedemento TR802G e TR802J).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade de Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VIII

SOLICITUDE DE PAGAMENTO 

TR802J - FOMENTO DO ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOA SOCIA

EXPEDIENTE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Declaración responsable complementaria do conxunto das subvencións solicitadas para a mesma actividade, tanto das aprobadas e/ou 
concedidas como das pendentes de resolución, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, se é o caso, 
que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o modelo do anexo VI

Documento de alta na mutualidade de colexio profesional que corresponda da persoa incorporada, se é o caso

No caso da incorporación dunha persoa socia que teña a condición de fixa descontinua, declaración responsable de que a súa ocupación 
acada como mínimo o 50 % da xornada de traballo anual establecida no convenio colectivo de aplicación ou, na súa falta, as 868 horas, 
debidamente asinada pola persoa representante da entidade e pola persoa que se incorpora na condición de fixa descontinua

Certificado de alta e permanencia como persoa socia traballadora ou de traballo emitido pola cooperativa ou sociedade laboral, agás cando 
se trate de persoas socias promotoras das referidas entidades

Certificación emitida pola cooperativa ou sociedade laboral do importe das achegas, participacións ou accións, e cotas de ingreso, se é o 
caso, subscritas e desembolsadas para adquirir a condición de socio ou socia, así como certificación bancaria do seu pagamento, na cal 
conste claramente a persoa emisora e receptora e o concepto do gasto

Cando se trate da incorporación de persoas socias traballadoras ou de traballo a tempo parcial: certificado en que conste a duración da 
xornada que ten fixada a persoa que se incorpora

No suposto previsto no artigo 30.1.e), certificación do órgano de administración da cooperativa ou sociedade laboral acreditativa da 
situación de socio a tempo parcial na data inmediatamente anterior á de alta na Seguridade Social a tempo completo

No suposto previsto no artigo 30.2), alta no Censo de obrigados tributarios no Ministerio de Facenda e Función Pública, se é o caso

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

Vida laboral da persoa solicitante

Períodos de inscrición como demandante de emprego da persoa incorporada (só no caso de que a persoa non estivese 
incorporada no momento da solicitude)

Certificación de estar ao día das obrigas coa Atriga

Certificación de estar ao día das obrigas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

Alta no imposto de actividades económicas (IAE) da persoa solicitante (no suposto previsto no artigo 30.2) SI NON

Certificación de estar ao día das obrigas coa Axencia Estatal de Administración Tributaria SI NON
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ANEXO VIII 
(continuación) 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimiento de obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigo 6.1, letras c) e e), do RXPD, e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de 
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e 
obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da 
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarias dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade de
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