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ANEXO XII
Criterios e prioridades de contido dos programas de servizos

sociais comunitarios de titularidade municipal para 2010

1. Programas de apoio á unidade de convivencia e
/ou destinados á normalización da vida familiar, tales
como:

a) Aloxamento alternativo.
b) Atencións complementarias ao servizo de axuda

no fogar.
c) Apoio e formación de persoas coidadoras.
2. Programas de prevención e inclusión social e

laboral, tales como:
a) Aloxamento alternativo.
b) Formación e acompañamento para inserción

sociolaboral en coordinación co II Plan Galego de
Inclusión Social.

c) Prevención de condutas aditivas.
3. Programas de apoio a colectivos con necesidades

específicas, tales como:
a) Atención psicosocial e familiar vinculada á aten-

ción temperá.
b) Intervención con persoas con discapacidade, físi-

ca, psíquica ou sensorial.
c) Prevención de dependencia.
d) Envellecemento activo.
e) Formación e socialización de persoas con necesi-

dades específicas.
4. Programas de cooperación social, tales como:
a) Promoción do asociacionismo solidario.
b) Promoción e formación do voluntariado.
5. Programas de dinamización e animación socio-

comunitaria, tales como:
a) Diagnóstico social participativo.
b) Educación e sensibilización socio-comunitaria.

ANEXO XIII 
Persoal por categorías profesionais e contías 

Plan concertado: persoal por categorías profesionais-ano 2010 
(xornada completa) 

 Categoría 
profesional 

Subvención 
Xunta 

(66,66%) 

Achega 
municipal 
(33,33%) 

 Total ano 2010 
(100%) 

         Destino 

Asistente social 15.802,73 7.901,36 23.704,09 
Centro de municipal 
servizos sociais-CSS 

Titulado medio 15.056,52 7.528,26 22.584,78 
Centro de municipal 
servizos sociais-CSS 

Titulado superior 19.012,36 9.506,18 28.518,54 
Centro de municipal 
servizos sociais-CSS 

Aux. admtvo. 12.661,65 6.330,83 18.992,48 
Centro de municipal 
servizos sociais-CSS 

Ordenanza 11.309,27 5.654,64 16.963,91 
Centro complementario 
de servizos sociais 

Limpadora   8.859,43 4.429,72 13.289,15 
Centro complementario 
de servizos sociais 

Gobernanta 11.555,74 5.777,87 17.333,61 
Centro complementario 
de servizos sociais 

Vixilante 11.137,66 5.568,83 16.706,49 
Centro complementario 
de servizos sociais 

Auxiliar clínica 11.321,82 5.660,91 16.982,73 
Centro complementario 
de servizos sociais 

Orde do 19 de febreiro de 2010 pola que se
establecen as bases que regulan, para o
exercicio do ano 2010, as axudas e sub-
vencións para o fomento do emprego a tra-
vés dos programas de cooperación no
ámbito de colaboración coas entidades
locais e se procede á súa convocatoria.

Mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro, esta
comunidade autónoma asumiu as funcións e servizos
transferidos pola Administración do Estado relativos á
xestión realizada polo Instituto Nacional de Emprego no
ámbito do traballo, o emprego e a formación e, a través
dos decretos 79/2009, do 19 de abril, polo que se esta-
blece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia 83/2009,
do 21 de abril, polo que se fixa a estrutura orgánica dos
departamentos da Xunta de Galicia, e 335/2009, do 11
de xuño, polo que se establece a súa estrutura orgánica,
a Consellería de Traballo e Benestar asume o exercicio
das competencias e funcións, entre outras materias, no
relativo ás políticas activas de emprego.

Partindo dunha das grandes liñas de acción da Con-
sellería de Traballo e Benestar para o exercicio orza-
mentario 2010, correspóndelle agora a xestión das sub-
vencións e axudas públicas das políticas activas de
emprego, entre as que están as medidas dirixidas, por
unha banda, a fomentar a creación de emprego de cali-
dade e, por outra, incrementar a empregabilidade dos
desempregados, mellorando as condicións do mercado
de traballo, no marco da Estratexia Europea para o
Emprego, o Programa nacional de reformas e no eido da
colaboración institucional e o dialogo social aberto xa
polo novo goberno galego cos axentes económicos e
sociais de Galicia.

Con todo, tamén é preciso deseñar e aplicar políticas
activas orientadas tanto a favorecer o desenvolvemento
das zonas deprimidas como á atención de colectivos
específicos con especiais dificultades de inserción.

Para iso, resulta necesario contar coa colaboración
das entidades locais, permitindo compensar un insufi-
ciente nivel de contratación na esfera privada.

As recomendacións da UE en materia de emprego
diríxense a que os estados membros deben descentrali-
zar a xestión das políticas de emprego, de forma que
estas se acheguan e adecúen ás necesidades concretas
de cada territorio e á realidade do mercado de traballo
local co fin de lograr unha estratexia de acción común.
Estas directrices poñen especial fincapé na importancia
da creación de postos de traballo a nivel local desde a
perspectiva de que existen novos viveiros de emprego
susceptibles de xerar novos postos de traballo, sendo no
ámbito local onde se atopan as maiores posibilidades de
detección e aproveitamento en beneficio do emprego.

Así, os programas de cooperación tratan de dar un
enfoque global ás liñas de fomento do emprego público
ou institucional, desde a dobre perspectiva de dinami-
zación e xeración de novas actividades no medio local e
rural e de servir de ferramenta para a mellora da empre-
gabilidade, a través da adquisición de experiencia pro-
fesional das persoas traballadoras desempregadas que
participen nestes.
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Con esta finalidade impleméntase esta convocatoria
de subvencións como instrumento a través do cal se
ofrece aos demandantes de emprego unha oportunidade
para adquirir unha experiencia laboral mínima que poi-
da permitir a súa futura inserción no mercado de traba-
llo, canalizando a práctica laboral adquirida cara á ocu-
pacións que faciliten unha maior estabilidade no
emprego.

Como gran novidade desta orde en relación á exerci-
cios anteriores, cómpre mencionar a posibilidade de
que os concellos que presentaran as correspondentes
solicitudes realicen contratacións a conta das futuras
resolucións de concesión e antes de que se estas se pro-
duzan, co obxecto de garantirlles un mínimo que lles
permita a atención urxente daquelas obras ou servizos
que os propios concellos deban atender con carácter
inmediato.

Por outra banda, cómpre subliñar tamén o especial e
singular tratamento que neste exercicio se lles dá aos
Grupos Municipais de Intervención Rápida (Grumir),
entendidos como infraestruturas que permiten a presta-
ción por parte dos concellos galegos, cun ámbito de
actuación supramunicipal, dos servizos de protección
civil, protección do ambiente, prevención e extinción de
incendios e, en xeral, a aquelas dirixidas á salvagarda
das persoas, dos seus bens e do patrimonio público.

As subvencións contidas nesta orde financiaranse con
cargo ás aplicacións orzamentarias contidas na Lei
9/2009, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010 e
poderán estar cofinanciadas polo Fondo Social Euro-
peo.

En consecuencia, consultado o Consello Galego de
Relacións Laborais, logo de informe favorable da Ase-
soría Xurídica, da Dirección Xeral de Planificación e
Fondos, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma
Administrativa e da Intervención Delegada, e tendo en
conta as regras establecidas na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, e o seu regulamento,
aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, no que
resulte de aplicación, e na Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, en virtude das atribu-
cións que teño conferidas polo artigo 34 da Lei 1/1983,
do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presi-
dencia,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases
reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convo-
catoria pública, en réxime de concorrencia competitiva,
das axudas e subvencións que, baixo a rúbrica xeral de
programas de cooperación, están destinadas ao finan-
ciamento de accións de fomento de emprego en colabo-
ración coas entidades locais a través da contratación de
traballadores e traballadoras desempregados/as e
mulleres vítimas de violencia para a realización de
obras ou servizos de interese xeral e social, co obxecto
de proporcionarlles a experiencia e a práctica profesio-
nal necesarias para facilitar a súa inserción laboral.

Artigo 2º.-Financiamento.

1. O financiamento destes programas efectuarase con
cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para 2010, a través dos créditos consignados
nas aplicacións 12.04.322A.460.0 (CP 2010 00 753) e
12.04.322A.460.1 (CP 2010 00 756) e polos importes
globais de 33.471.082 e 8.477.634 euros, respectiva-
mente.

2. Os ditos créditos estimados poderán ser obxecto de
modificacións como consecuencia da asignación ou da
redistribución de fondos para o financiamento dos pro-
gramas de fomento do emprego, coas limitacións que
establezan a Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais
ou as disposicións aplicables ás axudas cofinanciadas
polo Fondo Social Europeo, nos supostos e nas condi-
cións previstas nos artigos 30 e 31 do 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.

3. A distribución provincial de créditos para o finan-
ciamento das axudas e subvencións previstas nesta orde
será directamente proporcional ao número de persoas
paradas e á evolución do paro rexistrado no período
2005-2009 e inversamente coa evolución da poboación
no citado período, e terá en conta o necesario equilibrio
e solidariedade con aqueles territorios máis desfavore-
cidos.

4. As axudas concedidas ao abeiro desta orde pode-
rán estar cofinanciadas polo Fondo Social Europeo,
nunha porcentaxe do 80 por cento, a través do Progra-
ma Operativo Adaptabilidade e Emprego PO 2007 ES
05U PO 001, para o período 2007-2013, debéndose
someter as entidades ao cumprimento das obrigas rela-
cionadas coas medidas de publicidade impostas polo
Regulamento da comisión (CE) 1828/2006, do 8 de
decembro.

Artigo 3º.-Entidades beneficiarias.

1. Poderán ser beneficiarias das axudas e subven-
cións previstas nesta orde as entidades locais ou entida-
des públicas dependentes ou vinculadas a unha Admi-
nistración local que dispoñan de capacidade técnica e
de xestión suficientes para a execución dos correspon-
dentes proxectos.

2. Non poderán ser beneficiarias as entidades que
estean incursas nalgunha das circunstancias estableci-
das no artigo 10.2º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.

Artigo 4º.-Presentación de solicitudes.

1. As solicitudes cubriranse nos modelos oficiais que
figuran como anexos desta orde, que para todos os efec-
tos se entenderán como parte integrante desta, e se diri-
xirán ás xefaturas dos departamentos territoriais da
Consellería de Traballo e Benestar, podendo presentar-
se na Oficina de Rexistro Único e Información da Xun-
ta de Galicia ou por calquera das formas previstas no
artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do pro-
cedemento administrativo común.

Así mesmo, os modelos de solicitude, independente-
mente da súa publicación como anexos a esta convoca-
toria, atópanse tamén á disposición dos interesados, na
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páxina web institucional a Xunta de Galicia http://traba-
llo.xunta.es/contenidos/gl/menu_transversal/ayudas_sub-
venciones/portada_ayudas

2. Para os efectos do disposto na disposición adicional
do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regu-
lan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da
Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais
da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006,
no artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transpa-
rencia e de boas prácticas na Administración pública
galega, e nos artigos 14 e 15 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, mediante a presenta-
ción da solicitude de subvención e a sinatura do anexo
I, a entidade interesada presta expresamente o seu con-
sentimento á Consellería de Traballo e Benestar para
incluír e facer públicos nos referidos rexistros e na páxi-
na web, os datos relevantes referidos ás axudas e sub-
vencións recibidas, así como ás sancións impostas. De
conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de
decembro, de protección de datos de carácter persoal,
poderán exercitarse os dereitos de acceso, rectificación,
consulta, cancelación e oposición, mediante escrito
dirixido á Consellería de Facenda.

3. As solicitudes para a obtención das axudas e subven-
cións reguladas por esta orde poderán presentarse no pra-
zo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación
desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia, agás as
solicitudes de axudas e subvencións para a contratación
de mulleres vítimas de violencia, que poderán presentar-
se ata o 15 de novembro.

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

Artigo 5º.-Documentación.

1. As solicitudes que, en todo caso, deberán ser subs-
critas pola persoa titular ou representante legal da enti-
dade local beneficiaria, coa debida acreditación, debe-
rán ir acompañadas da seguinte documentación:

a) Fotocopia compulsada da tarxeta de identificación
fiscal da entidade solicitante.

b) Autorización da persoa que actúa en nome e repre-
sentación da entidade solicitante á Consellería de Tra-
ballo e Benestar para que esta comprobe os seus datos
persoais a través do Sistema de Verificación de Datos de
Identidade (SVDI) e de Residencia (SVDR) do Ministe-
rio de Administracións Públicas, segundo o establecido
na Orde do 7 de xullo de 2009, da Consellería da Pre-
sidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que
se desenvolve o Decreto 255/2008, do 23 de outubro,
polo que se suprime a achega de fotocopias dos docu-
mentos acreditativos da identidade nos procedementos
administrativos e se fomenta a utilización de medios
electrónicos na Administración da comunidade autóno-
ma. No caso de non prestar a súa autorización, presen-
tarase unha fotocopia compulsada do documento acre-
ditativo da identidade do solicitante.

c) Unha memoria de cada obra ou servizo, no modelo
que se publica como anexo II, xunto co proxecto e os
planos cando o tipo de obra así o exixa.

d) Ficha de transferencia bancaria debidamente asi-
nada polo representante da entidade local solicitante e
da entidade bancaria, no modelo que se publica como
anexo IV.

e) Declaración na que se recolla o conxunto de todas
as solicitudes efectuadas ou concedidas para a mesma
finalidade das distintas administracións públicas com-
petentes, no modelo que se publica como anexo V.

f) Declaración responsable de cumprimento dos
requisitos establecidos para obter a condición de enti-
dade beneficiaria, segundo o artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no modelo
que se publica como anexo VI.

g) Certificación do secretario ou secretaria da entida-
de local na que consten os seguintes extremos:

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

-A aprobación da solicitude de subvención.

-A disposición de financiamento para as partidas
orzamentarias que sexan financiadas por aquela.

-As retribucións salariais brutas dos traballadores e
traballadoras, en cómputo mensual, desagregadas por
conceptos, incluída a parte proporcional das pagas
extraordinarias e mais as cotizacións empresariais á
Seguridade Social, con referencia da publicación oficial
do Convenio colectivo que resulte de aplicación, segun-
do o modelo que se publica como anexo III.

h) Memoria explicativa, redactada polo/a axente de
emprego e desenvolvemento local da entidade local, se
o hai, na que necesariamente debe figurar:

-Un estudo actualizado da estrutura do paro por colec-
tivos do seu ámbito territorial.

-A vinculación dos programas de cooperación solici-
tados coa estrutura do paro do ámbito territorial, cos
colectivos aos que van dirixidos e cos recursos e poten-
cialidades da zona, apuntando os aspectos positivos
que, previsiblemente, terá a posta en práctica dos pro-
gramas no desenvolvemento económico e social do
territorio.

2. Se do exame do expediente se comproba que non
reúne os requisitos necesarios ou non achega a totalida-
de da documentación exixida, requirirase á entidade
solicitante para que, nun prazo de dez días, emende a
falta ou achegue os documentos preceptivos, con indi-
cación de que, se así non o fixese, de acordo co dispos-
to no artigo 71.1º da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
terase por desistida a súa petición, logo da correspon-
dente resolución que deberá ditarse nos termos previs-
tos no artigo 42 desta lei.

Artigo 6º.-Procedemento, competencia e resolución.

1. O procedemento de concesión de axudas será o de
concorrencia competitiva.

2. O órgano instrutor dos expedientes será o servizo de
promoción do emprego do respectivo departamento
territorial.
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3. Revisados os expedientes e completados, de ser o
caso, remitiranse á Comisión de Valoración para que
esta, nun acto único, proceda á súa avaliación e infor-
me, en que se concretará o resultado da avaliación efec-
tuada á totalidade dos expedientes, tendo en conta que
as resolucións se poderán tramitar en diversas fases, en
función das dispoñibilidades orzamentarias.

Aqueles expedientes dos que nas primeiras fases non
se formule proposta de resolución favorable á súa apro-
bación, non se considerarán desestimados e seran tidos
en consideración polo órgano instrutor en futuras pro-
postas de concesión, de conformidade co informe da
Comisión de Valoración.

Para estes efectos a Comisión de Valoración estará
composta polo/a xefe/a do servizo de Promoción de
Emprego que a presidirá e, como vogais, dous funciona-
rios do citado servizo, actuando un deles como secreta-
rio ou secretaria.

Se, por calquera causa, no momento en que a comi-
sión de valoración teña que examinar as solicitudes,
algunha das persoas que a compoñen non puidese asis-
tir, será substituída pola persoa que, para o efecto,
designe o órgano competente para resolver.

4. O órgano instrutor elevará o informe da Comisión
de Valoración xunto coa proposta de resolución ao
xefe/a do departamento territorial que resolverá a con-
cesión ou denegación da axuda mediante resolución
motivada e individualizada, por delegación da conse-
lleira de Traballo e Benestar.

5. O prazo de resolución e notificación será de seis
meses contados a partir da entrada da solicitude no
rexistro do órgano competente para resolver. Se no pra-
zo indicado non se dita resolución expresa, entenderase
desestimada a solicitude por silencio administrativo, de
acordo co disposto no artigo 2º da Lei 6/2001, do 29 de
xuño, de adecuación da normativa da Comunidade
Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de
modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do pro-
cedemento administrativo común.

6. A resolución pola que se conceda a subvención
determinará, como mínimo, a denominación do proxec-
to aprobado, se é o caso, a referencia á porcentaxe de
cofinanciamento polo Fondo Social Europeo, a data de
inicio, o tempo de realización da obra ou servizo, a con-
tía da subvención que se vai outorgar e demais requisi-
tos exixibles para a súa percepción e seguimento.

7. A determinación da contía da subvención corres-
pondente ao incentivo á mobilidade xeográfica das
beneficiarias do programa de fomento da inserción
laboral de mulleres vítimas de violencia que reúnan os
requisitos para percibilo, realizarase mediante resolu-
ción complementaria do xefe/a do respectivo departa-
mento territorial.

8. As resolucións dos expedientes instruídos ao abei-
ro do disposto nesta orde esgotan a vía administrativa.
Contra estas resolucións poderá interporse recurso
potestativo de reposición ou ben recurso contencioso-
administrativo ante a xurisdición contencioso-adminis-
trativa no prazo de dous meses, contados a partir do día
seguinte ao de notificación da resolución, a teor do dis-

posto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdición contencioso-administrativa.

9. Os incrementos de crédito, así coma o crédito libe-
rado polas renuncias ou revogacións das subvencións
outorgadas, destinarase á concesión de subvencións, se
é o caso, para a contratación de mulleres vítimas de vio-
lencia solicitadas con posterioridade ao remate do pri-
meiro prazo sinalado no artigo 4º.3, sempre que se cum-
pran as condicións previstas na disposición adicional
cuarta, e daquelas obras e servizos que, por insuficien-
cia de crédito, non chegaron a obter subvención.

10. As subvencións concedidas ao abeiro desta orde
publicaranse, con expresión da entidade beneficiaria, a
contía e a finalidade no Diario Oficial de Galicia, na
páxina web oficial da Consellería de Traballo e Benes-
tar e no rexistro de subvencións de acordo co disposto
na Lei xeral de subvencións, na Lei 4/2006, do 30 de
xuño, de transparencia e boas prácticas na Administra-
ción pública galega, no Decreto 132/2006, do 27 de
xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados
nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro,
de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2006 e na Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia.

11. Toda alteración das condicións tidas en conta para
a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención
concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por
outras administracións ou entes públicos ou privados,
estatais, da Unión Europea ou internacionais, poderá
dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Artigo 7º.-Xustificación e pagamento.

1. O aboamento da subvención farase efectivo unha
vez cumprido o obxecto para o que foi concedida, o que
se xustificará mediante a presentación, nos prazos que
se indican, da seguinte documentación:

a) Orixinais ou copias compulsadas dos contratos de
traballo, na modalidade de contrato de duración deter-
minada de interese social, formalizados e debidamente
comunicados por escrito á oficina de emprego.

b) Orixinais ou copias compulsadas dos partes de alta
na Seguridade Social.

c) Un certificado do secretario ou órgano competente
da entidade local beneficiaria, segundo o modelo que se
publica na web institucional da Xunta de Galicia
(www.xunta.es), na páxina de Emprego, axudas e sub-
vencións - enlaces relacionados, no que conste:

-A formulación da correspondente oferta de emprego
no Servizo Público de Emprego de Galicia, especifican-
do o número identificador desta e a relación nominal
dos traballadores e traballadoras desempregados/as
facilitados/as por aquel, así como as persoas candidatas
finalmente seleccionadas e contratadas.

-As retribucións salariais brutas dos traballadores e
traballadoras, en cómputo mensual, desagregadas por
conceptos, incluída a parte proporcional das pagas
extraordinarias e mais as cotizacións empresariais á
Seguridade Social.

d) Unha declaración complementaria do conxunto de
todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para a
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mesma finalidade das distintas administracións públi-
cas competentes, segundo o modelo que se publicará na
web institucional da Xunta de Galicia (www.xunta.es),
na páxina de Emprego epígrafe axudas e subvencións -
enlaces relacionados.

e) Unha fotografía do cartel informativo no que se
reflicta a súa localización, nos termos sinalados no arti-
go 9º.3 facendo mención expresa ao cofinanciamento
polo Fondo Social Europeo.

f) Orixinais dos documentos de información ás persoas tra-
balladoras da subvención polo Fondo Social Europeo, debi-
damente asinados, no modelo que se publica na web institu-
cional da Xunta de Galicia, no enlace http://traballo.xun-
ta.es/contenidos/gl/menu_transversal/ayudas_subvencio-
nes/programas-de-cooperacion).

O prazo para remitir a documentación exixida será o
establecida na resolución concedente da subvención.

2. O aboamento da subvención correspondente ao
incentivo á mobilidade xeográfica das traballadoras
contratadas beneficiarias do programa de fomento da
inserción laboral de mulleres vítimas de violencia, fara-
se efectivo unha vez comprobado que reúnen os requi-
sitos para acceder a el e ditada a correspondente reso-
lución complementaria de concesión de subvención,
logo de fiscalización da proposta pola respectiva inter-
vención.

Artigo 8º.-Incompatibilidades.

1. O importe das subvencións reguladas nesta orde en
ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente
ou en concorrencia con subvencións ou axudas doutras
administracións ou entes públicos ou privados, estatais,
da Unión Europea ou internacionais, supere o custo da
actividade que vai desenvolver a entidade beneficiaria
ou, se é o caso, a porcentaxe máxima do investimento
subvencionable que legalmente se estableza.

2. As entidades beneficiarias deberán comunicarlle á
Consellería de Traballo e Benestar a obtención doutras
subvencións ou axudas para a mesma finalidade, proce-
dentes de calquera outra Administración ou ente público
estatal ou internacional.

Artigo 9º.-Obrigas dos/as beneficiarios/as. Revogación.

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

a) Realizar a actividade ou adoptar o comportamento
que fundamenta a concesión da subvención.

b) Con independencia do cobramento ou non da sub-
vención, deberán satisfacer ao seu vencemento e,
mediante transferencia bancaria, as obrigas económicas
que se deriven do funcionamento dos servizos subven-
cionados, especialmente as de carácter salarial.

c) Someterse ás actuacións de comprobación e control
que poida efectuar a Consellería de Traballo e Benestar
e a Inspección de Traballo e Seguridade Social, ás de
control financeiro que correspondan á Intervención
Xeral da Comunidade Autónoma, ás previstas na lexis-
lación do Tribunal de Contas e o Consello de Contas e
ás que poidan corresponder, se é o caso, á Comisión e
ao Tribunal de Contas Europeo.

d) Comunicarlle á Consellería de Traballo e Benestar
aquelas modificacións substantivas que afecten a reali-
zación da actividade que vaian desenvolver as traballa-
doras e traballadores contratados, co obxecto de que
poida valorar se o seu carácter produce unha alteración
substancial das condicións tidas en conta para a conce-
sión da subvención.

e) Realizar, cando proceda e por requirimento dos
órganos competentes da Consellería de Traballo e
Benestar, unha valoración do nivel de competencia pro-
fesional, así como un informe global no que se descri-
ban tanto os puntos fortes como as carencias dos mozos
e mozas demandantes de emprego sen titulación de tipo
profesional que se incorporen ao mercado de traballo a
través dos programas regulados nesta orde.

2. No prazo de dous meses desde o remate da obra ou
servizo, e para os efectos do cumprimento do Regula-
mento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro,
están obrigadas a remitirlle ao servizo de promoción do
emprego do respectivo departamento territorial da Con-
sellería de Traballo e Benestar, a seguinte documenta-
ción:

a) Unha memoria final sobre as actividades realizadas
e práctica profesional adquirida polos traballadores e
traballadoras contratados/as.

b) Un certificado de fin de obra ou servizo segun-
do o modelo que se publica na web institucional da
Xunta de Galicia (http://traballo.xunta.es/conteni-
dos/gl/menu_transversal/ayudas_subvenciones/pro-
gramas-de-cooperacion).

c) Copias compulsadas das nóminas aboadas aos tra-
balladores e traballadoras que se contraten e dos bole-
tíns de cotización á Seguridade Social (modelos TC-1 e
TC-2), así como os documentos bancarios correspon-
dentes (extractos ou cargos bancarios) e mais o resumo
anual de retencións sobre os rendementos do traballo
(modelo 190 IRPF).

3. Para os efectos de difusión pública, no lugar onde
se realicen as obras ou servizos, deberá figurar, de for-
ma visible, cartel informativo, en modelo normalizado
establecido e publicado pola Dirección Xeral de Promo-
ción do Emprego na web institucional da Xunta de Galicia
(http://traballo.xunta.es/contenidos/gl/menu_transversal/ayu-
das_subvenciones/sec_ayudas_carteles_informativos), no
que constará o cofinanciamento pola Consellería de Traballo
e Benestar e polo Fondo Social Europeo, se é o caso. Cando
as obras servizos non se desenvolvan nun espazo físico con-
creto e único, identificarase aos traballadores e traballadoras
beneficiarios cos distintivos que se publican no mesmo lugar.

4. O incumprimento total ou parcial de calquera das
obrigas, condicións ou finalidades establecidas nesta
orde orixinará, á vista da natureza e causas do incum-
primento, a revogación ou o reintegro total ou parcial
das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora,
nas condicións e de conformidade co establecido na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, sen
prexuízo do establecido no Real decreto lexislativo
5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto
refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde
social.
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Artigo 10º.-Contía.

1. A contía da subvención que percibirán as entida-
des beneficiarias será:

a) Para efectos salariais, a equivalente á necesaria
para sufragar os custos salariais totais, incluída a coti-
zación empresarial á Seguridade Social por todos os
conceptos na mesma cantidade que a fixada para o sala-
rio segundo o convenio colectivo vixente no momento de
formular a solicitude, por cada traballador ou traballa-
dora desempregado/a contratado/a.

b) Para efectos de incentivo á mobilidade xeográfica,
será de 180 euros mensuais por cada beneficiaria do
programa de fomento da inserción laboral de mulleres
vítimas de violencia contratada que reúna os requisitos
para percibilo.

2. A contía da subvención prevista na letra a) do pun-
to anterior, reducirase proporcionalmente en función da
xornada realizada, cando os contratos se concerten a
tempo parcial.

3. Non se subvencionarán, en ningún caso, o importe
da indemnización por finalización de contrato prevista
polo artigo 49.1º c) do Estatuto dos traballadores, así
como os incentivos e complementos extrasalariais que
non formen parte da base de cotización.

Artigo 11º.-Requisitos e criterios para a selección das
obras ou servizos.

1. As obras ou servizos que se van realizar deberán
ser de interese xeral e social e competencia das entida-
des locais e cumprir os seguintes requisitos:

a) Que sexan executados polas entidades locais en
réxime de administración directa ou polos organismos,
entes ou empresas públicas ás que se encomende a súa
execución.

b) Que, na súa execución ou prestación, se favoreza a
formación e práctica profesionais das persoas desem-
pregadas.

c) Que a porcentaxe mínima de traballadores e traba-
lladoras desempregados/as que se vaian ocupar na rea-
lización da obra ou servizo sexa do 75 por 100.

d) Que a entidade local dispoña de asignación orza-
mentaria suficiente para facerse cargo das partidas
orzamentarias non subvencionadas para a realización
das obras ou servizos.

2. De entre as obras e servizos que cumpran os ante-
ditos requisitos farase unha selección ao obxecto de
outorgarlle as correspondentes subvencións, dándolles
preferencia aos proxectos que:

a) Se axusten ás características das persoas deman-
dantes de emprego do territorio e teñan en conta, se é o
caso, os seus itinerarios de inserción. Ata 10 puntos.

b) A elaboración do seu contido e posterior desenvol-
vemento conten coa participación dos axentes económi-
cos e sociais con presenza no territorio, ou cando estive-
sen vinculados ou xurdisen en aplicación dun pacto
territorial de emprego. Ata 10 puntos.

c) Sendo de maior interese xeral e social, se realicen
preferentemente nalgunha das seguintes actividades

relacionadas cos novos viveiros de emprego. Ata 10
puntos:

-Servizos de utilidade colectiva, tales como mellora da
vivenda, vixilancia e seguridade, revalorización de
espazos públicos urbanos, transportes colectivos,
comercios de proximidade, así como actividades que
afecten a xestión de residuos, xestión de augas, protec-
ción e mantemento de zonas naturais, así como aquelas
que incidan, directa ou indirectamente, no control da
enerxía.

-Servizos de ocio ou culturais, tales como promoción
do turismo, desenvolvemento cultural local, promoción
do deporte e sector audiovisual.

-Servizos personalizados de carácter cotián, tales
como coidado de nenos e nenas, prestación de axuda a
domicilio a persoas con discapacidade ou maiores, axu-
da a familias e mozos en dificultade e/ou con desarrai-
gamento social.

d) Establezan servizos dirixidos ás persoas xoves e ás
mulleres, tendentes a favorecer a súa participación
social e laboral. Ata 10 puntos.

e) Teñan por obxecto o establecemento ou desenvolve-
mento de bancos municipais de tempo, plans de progra-
mación do tempo da cidade ou outras medidas munici-
pais de conciliación de promoción autonómica, que
cumpran as previsións establecidas na Lei 2/2007, do
28 de marzo, de traballo en igualdade das mulleres de
Galicia e no Decreto 182/2008, do 31 de xullo, polo que
se establece a promoción autonómica das medidas
municipais de conciliación e se determinan os requisi-
tos para a súa validación e funcionamento. Ata 5 pun-
tos.

f) Sexan promovidos por concellos que na data de
publicación desta orde teñan empadroados a traballado-
res/as que perdesen o seu posto de traballo nas empre-
sas de extracción de minerais non metálicos nin enerxé-
ticos de lousa por mor do peche das empresas como
consecuencia da actual situación económica. Ata 20
puntos.

g) Teñan por obxecto a constitución dun Grupo Muni-
cipal de Intervención Rápida por aqueles concellos ou
entidades locais que o tiveran asignado, de conformida-
de coas previsións establecidas no Protocolo de Colabo-
ración asinado o 15 de xullo de 2002 entre a Xunta de
Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provin-
cias e foran beneficiarios dunha subvención para a
constitución dun destes grupos con cargo á Orde do 29
de decembro de 2008 pola que se establecen as bases
que regulan, para o exercicio do ano 2009, as axudas e
subvencións para o fomento do emprego a través dos
programas de cooperación. Ata 20 puntos.

h) Vaian dirixidos á contratación de traballadores e
traballadoras desempregados/as pertencentes a algún
dos colectivos con especiais dificultades de inserción
laboral. Ata 10 puntos. Cando vaian dirixidos á contra-
tación de mulleres, a dita puntuación incrementarase en
5 puntos, e en 10 puntos cando estas sexan vítimas de
violencia.
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i) Aos proxectos que na súa realización permitan e
apoien a creación permanente de maior número de pos-
tos de traballo estables. Ata 10 puntos.

l) Aos proxectos que acrediten un maior nivel de
inserción laboral, ben mediante a incorporación directa
dos traballadores e traballadoras á entidade local á fina-
lización do proxecto ou no prazo que se acorde entre a
entidade beneficiaria e o órgano competente para resol-
ver, ou calquera outra fórmula de previsión para a inser-
ción laboral que, sendo obxectivable, este considere
suficiente. Ata 10 puntos.

m) Aos proxectos que conten, se é o caso, co financia-
mento das entidades solicitantes para realizar accións
complementarias que melloren a eficacia deste progra-
ma. Para estes efectos terase en conta o esforzo investi-
dor para cada suposto. Ata 10 puntos.

n) Emprego da lingua galega na elaboración e na rea-
lización dos proxectos: ata 5 puntos.

3. Para a comparación das solicitudes presentadas,
establécese unha puntuación máxima de 145 puntos, co
fin de establecer unha prelación entre estas de acordo
cos criterios de valoración previamente fixados nas
bases reguladoras e na convocatoria, e adxudicar, co
límite fixado na convocatoria dentro do crédito dispoñi-
ble, aquelas que obtivesen maior valoración en aplica-
ción dos citados criterios.

Artigo 12º.-Selección dos traballadores e das traballa-
doras.

1. Os traballadores e traballadoras que se contraten
para a realización das obras e servizos e polos/as que se
outorgue a subvención deberán ser persoas desempre-
gadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Gali-
cia e estar dispoñibles para o emprego.

Con carácter xeral, os traballadores e traballadoras
que, no marco dos programas previstos nesta orde, fosen
contratados por un período superior a nove meses nos
últimos tres anos, non poderán repetir a súa participa-
ción ata transcorridos tres anos contados desde o rema-
te do último contrato subvencionado no dito marco.

2. As entidades beneficiarias da subvención solicita-
rán os traballadores e as traballadoras que se necesiten
mediante a presentación de oferta de emprego nos
modelos normalizados para o efecto, facendo referencia
aos requisitos e características que deben reunir os tra-
balladores e traballadoras que se contratarán para o
adecuado desempeño das funcións inherentes aos pos-
tos de traballo ofertados, debendo presentarse unha por
cada categoría profesional dentro de cada ocupación,
que deberá responder á codificación prevista no Catálo-
go Nacional de Ocupacións -CNO-, de conformidade
cos seguintes principios xerais:

a) A oferta na súa formulación non poderá conter ele-
mentos que poidan servir de base para calquera tipo de
discriminación que non responda aos criterios preferen-
ciais establecidos no parágrafo seguinte ou se trate de
favorecer aos colectivos enumerados neste.

b) En ningún caso poderá incluírse nin admitirse
como criterio de emparellamento a posesión de expe-
riencia laboral.

c) Poderán admitirse como criterios de emparella-
mento os relativos a titulación, formación e outro tipo de
coñecementos, sempre que estean xustificados no expe-
diente de solicitude e sexan coherentes coa resolución
de concesión.

d) As entidades locais deberán presentar as ofertas
cunha antelación mínima de 15 días hábiles a data pre-
vista para realizar as correspondentes contratacións.

3. Recibida a oferta realizarase unha sondaxe de
demandantes en función das características dela aten-
dendo á maior adecuación ao posto de traballo ofertado,
proporcionando, de ser posible, o número de persoas
candidatas por posto de traballo que solicite a entidade
beneficiaria que, en ningún caso, poderá ser inferior a
dúas nin superior a dez. A remisión de novos candida-
tos só procederá cando a entidade xustifique documen-
talmente a súa necesidade por incumprimento dos
requisitos da oferta ou por rexeitamento voluntario ou
incomparecencia dos remitidos.

4. Terán preferencia, en todo caso, os colectivos con
especiais dificultades de inserción laboral e, se é o caso,
aqueles que teñan previsto a realización deste tipo de
medidas no seu itinerario de inserción profesional, tales
como:

a) Mulleres e, en especial, aquelas que acrediten a
condición de vítimas de violencia.

b) Menores de 30 anos, en especial, as persoas
demandantes do primeiro emprego ou aquelas sen cua-
lificación profesional.

c) Persoas con discapacidade.

d) Persoas paradas de longa duración.

e) Persoas desempregadas que esgotasen as presta-
cións e subsidios por desemprego a que tiveran dereito.

f) Persoas desempregadas maiores de 45 anos.

g) Integrantes de colectivos desfavorecidos ou en ris-
co de exclusión social, especialmente beneficiarios/as
da renda de integración social de Galicia.

5. Así mesmo, terán tamén carácter preferente aque-
les traballadores e traballadoras que perdesen o seu
posto de traballo nas empresas de extracción de mine-
rais non metálicos nin enerxéticos da lousa como conse-
cuencia da actual situación económica e tivesen res-
ponsabilidades familiares, entendéndose por estas ter a
cargo da persoa traballadora desempregada que se con-
trate o/a cónxuxe, fillos e fillas menores de vinte e seis
anos, persoas maiores incapacitadas ou menores acolli-
dos/as.

6. Excepcionalmente, logo de solicitude debidamente
xustificada por parte da entidade solicitante e logo de
autorización expresa do/a respectivo/a xefe/a territorial
da Consellería de Traballo e Benestar, poderán utilizar-
se ofertas especiais con vinculación nominal cando se
trate de seleccionar a mulleres vítimas de violencia e
integrantes de colectivos desfavorecidos ou en risco de
exclusión social.

7. As persoas candidatas serán remitidas á entidade
beneficiaria co fin de que esta realice a selección defi-
nitiva, que lle deberá ser notificada, para o seu coñece-
mento, á correspondente oficina de emprego.
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Artigo 13º.-Contratación dos traballadores e traballa-
doras.

1. Efectuada a selección dos traballadores e traballa-
doras na forma prevista no artigo anterior, a entidade
beneficiaria procederá á súa contratación utilizando
necesariamente a modalidade de contrato de duración
determinada de interese social, facendo constar a indi-
cación programas de cooperación Xunta de Galicia-
Entidades locais, tendo en conta que, en todo caso, os
contratos deberán formalizarse, no prazo e nos termos
establecidos na resolución concedente da subvención.

2. Excepcionalmente, cando concorran causas debi-
damente xustificadas, o/a respectivo/a xefe/a territorial
da Consellería de Traballo e Benestar poderá autorizar
o inicio da obra ou servizo con posterioridade ao devan-
dito prazo, logo da solicitude para o efecto da entidade
beneficiaria.

3. Os contratos de traballo subscritos cos traballado-
res e traballadoras seleccionados/as, comunicaránselle
por escrito á oficina de emprego.

4. O incumprimento dos prazos de selección e contra-
tación por parte das entidades beneficiarias poderá dar
lugar a revogación das axudas, de conformidade co dis-
posto no artigo 9º.

Artigo 14º.-Contratación anticipada.

1. Unha vez presentada a correspondente solicitude
cada entidade local e, para poder iniciar aqueles pro-
xectos de urxente posta en marcha, poderán contratar
ata un máximo de 2 traballadores desempregados, agás
no caso dos grupos municipais de intervención rápida
nos que se contratarán os seus doce integrantes.

2. Para poder acollerse a esta modalidade de contra-
tación anticipada os concellos, tras telo indicado expre-
samente no expediente de solicitude, deberán esperar a
recibir a autorización expresa para a contratación por
parte do respectivo departamento territorial indicando,
cando proceda, a obra ou servizo na que desenvolvesen
o seu traballo as persoas contratadas baixo esta modali-
dade.

3. O proceso de selección e contratación dos desem-
pregados e desempregadas baixo esta modalidade debe-
rá respectar, en todo caso, o establecido nos artigos 12º
e 13º e as oficinas de emprego deberán tramitar as
correspondentes ofertas á vista da autorización sinalada
no parágrafo anterior.

4. A xustificación das contratacións realizadas con
anterioridade a que se diten as correspondentes resolu-
cións admitiranse sempre e cando se cumpran as nor-
mas contidas neste artigo.

Disposicións adicionais

Primeira.-A concesión das axudas e subvencións regula-
das nesta orde estará supeditada á existencia de crédito
orzamentario nas aplicacións 12.04.322A.460.0 e
12.04.322A.460.1 dos orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2010.

Segunda.-As axudas reguladas nesta orde, poderán
estar cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nunha
porcentaxe do 80 por cento, a través do Programa Ope-

rativo Adaptabilidade e Emprego PO 2007 ES 05U PO
001, para o período 2007-2013.

Terceira.-Apróbase a delegación de atribucións da
conselleira de Traballo e Benestar no director xeral de
Promoción do Emprego para autorizar e redistribuír os
correspondentes créditos e nos xefes e nas xefas territo-
riais, nos ámbitos competenciais respectivos, 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 correspon-
dentes pagamentos, así como as relativas aos procede-
mentos de reintegro sinaladas no título II da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Cuarta.-As solicitudes de subvención para a contrata-
ción de mulleres vítimas de violencia terán sempre
unha duración de doce meses, debendo iniciarse dentro
do exercicio 2010.

En todo caso, as solicitudes presentadas unha vez
rematado o primeiro prazo sinalado no artigo 4.3º, esta-
rán supeditadas á existencia de crédito orzamentario
adecuado e suficiente e á existencia de mulleres vítimas
de violencia cuxa contratación deba realizarse no ámbi-
to territorial da solicitante.

Quinta.-Por resolución do director xeral de Promoción
do Emprego poderanse establecer os criterios necesa-
rios para que, a través desta orde, en canto aos colecti-
vos prioritarios, se poidan cumprir os obxectivos esta-
blecidos polo Servizo Público de Emprego de Galicia,
de acordo coas directrices de emprego e as que poidan
emanar do Diálogo Social e Institucional en Galicia e a
demais normativa e acordos que, se é o caso, resulten de
aplicación.

Sexta.-Ademais dos supostos previstos no parágrafo
sexto do artigo 12º, debido á especial transcendencia
social e perigosidade das súas funcións, poderá utilizar-
se a vinculación nominal para a selección dos integran-
tes dos grupos municipais de intervención rápida e
daqueles traballadores e traballadoras que perdesen o
seu posto de traballo nas empresas de extracción de
minerais non metálicos nin enerxéticos de lousa como
consecuencia da actual situación económica, casos no
que tampouco será de aplicación a limitación prevista
no inciso final do seu parágrafo primeiro, sempre que
exista autorización expresa da xefatura do respectivo
departamento territorial.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase o director xeral de Promoción do
Emprego para ditar, no ámbito das súas competencias,
as resolucións e instrucións necesarias para o desenvol-
vemento e execución desta orde.

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

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2010.

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

SOLICITUDETR351ASUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES 
DESEMPREGADOS EN COLABORACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS

ANEXO  I
CONSELLERÍA DE TRABALLO E 
BENESTAR

EXPEDIENTE

FONDO SOCIAL EUROPEO 
“O FSE inviste no teu futuro”

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SELO E SINATURA DO/A REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE SOLICITANTE

Orde do 19 de febreiro de 2010 pola que se establecen as bases que regulan, 
para o exercicio do ano 2010, as axudas e subvencións para o fomento do 
emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas 
entidades locais e se procede á súa convocatoria.

, de de

Lugar e data

Xefe/a do Departamento Territorial da Consellería de Traballo e Benestar en

DATOS DA PERSOA DE CONTACTO PARA A TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE

POSTO QUE DESEMPEÑA

NOME E APELIDOS

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DNI

FAXTELÉFONO

ENDEREZO

LOCALIDADE/CONCELLO CÓDIGO POSTALPROVINCIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA ENTIDADE SOLICITANTE
CIF / NIFDENOMINACIÓN

FAXTELÉFONO PROVINCIA LOCALIDADE/CONCELLOCÓDIGO POSTAL

REPRESENTANTE LEGAL DNI

ENDEREZO ENDEREZO ELECTRÓNICO

D/Dna. , en calidad de representante legal de la entidad citada,

SOLICITA:
Nos termos sinalados nas memorias adxuntas, a concesión da subvención prevista na orde da Consellería de Traballo e Benestar de ______________________________ 
________________, polo importe que corresponda, para:

A contratación de traballadores desempregados.

DECLARA QUE: 
- Esta solicitude xúntaselle a documentación que se especifica no dorso. 
- Non se incorre en ningunha das causas de incompatibilidade sinaladas na orde de convocatoria. 
- Acepta someterse ás actuacións de comprobación e control previstas na orde de convocatoria. 
- Todos os datos que constan nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son certos. 
- Presta expresamente o seu consentimento á Consellería de Traballo e Benestar para que de acordo co establecido nos apartados 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de 
xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública, nos artigos 14 e 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 132/2006, 
do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, 
con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, na forma que determine o órgano competente.

A contratación de mulleres vítimas de violencia.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais recollidos nesta solicitude, 
serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Se o desexa pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro, no enderezo que figura ao pé desta solicitude.

Autorizo á Consellería de Traballo e Benestar para que, como representante da entidade solicitante, comprobe os meus datos persoais a través do Sistema de Verificación 
de Datos de Identidade e de Residencia SI NON

A contratación anticipada de traballadores desempregados, segundo se describe no reverso desta solicitude
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Así mesmo, de conformidade co artigo 14º da Orde do __ de ____________________ de 2010 pola que se establecen as bases que regulan, para o 
exercicio do ano 2010, as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas 
entidades locais e se procede á súa convocatoria, no meu propio nome e/ou no da entidade representada: 

Solicito a contratación anticipada dos traballadores que se indican para a realización, por orde de preferencia das seguintes obras e/ou servizos de 
urxente execución:

REVERSO DO IMPRESO DE SOLICITUDE, ANEXO I 

DENOMINACIÓN DA OBRA OU SERVIZO

(*) non cubrir no caso dos GRUMIR

Asdo.:

O/a alcalde/sa-presidente/a 
(data e sinatura)

, de de

Lugar e data

TRABALLADOR/OCUPACIÓN (*)
ORDE
PREF.

1.1º

2.

1.2º

2.

1.3º

2.

1.4º

2.

1.5º

2.

E declaro que o proceso de selección e contratación dos desempregados/as baixo esta modalidade de contratación anticipada, respectará, en todo 
caso, o establecido nos artigos 12º e 13º da orde.

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO TR351A

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA

SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS OU SERVIZOS DE 
INTERESE XERAL OU SOCIAL LOCAIS

CERTIFICACIÓN DO SECRETARIO DA ENTIDADE LOCAL NA QUE CONSTEN OS EXTREMOS SINALADOS NO ART. 5.1.g) DA ORDE DE 
CONVOCATORIA.

COPIA COMPULSADA DA TARXETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DA ENTIDADE LOCAL*.

MEMORIA EXPLICATIVA, REDACTADA, DE SER O CASO, POLO TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO, NOS TERMOS ESTABLECIDOS NO ARTIGO 
5.1.h) DA ORDE DE CONVOCATORIA.

MEMORIA DE CADA UNHA DAS OBRAS OU SERVIZOS (ANEXO II).

DECLARACIÓN DO CONXUNTO DE TODAS AS SOLICITUDES EFECTUADAS OU CONCEDIDAS, PARA A MESMA FINALIDADE, DAS DISTINTAS 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS COMPETENTES (ANEXO V).

FICHA DE TRANSFERENCIA BANCARIA (ANEXO IV).

CERTIFICADO DOS CUSTOS SALARIAIS DOS TRABALLADORES QUE SE PRETENDEN CONTRATAR PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO 
PARA O QUE SE SOLICITA A SUBVENCIÓN (ANEXO III).

AUTORIZACIÓN PARA A COMPROBACIÓN DOS DATOS PERSOAIS (ANEXO VII).

DECLARACIÓN DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIOS (ART. 10 DA LEI 9/2007)   (ANEXO VI).

(*) Cando este documento xa estivese en poder do departamento territorial da Consellería de Traballo e Benestar, deberase indicar o ano e o número de expediente en que 
se remitiu a documentación. 
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(Selo e sinatura da entidade solicitante)

Asdo.:

O/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE 

, de de

Lugar e data

EXPEDIENTE

ANEXO  II

CONSELLERÍA DE TRABALLO E 
BENESTAR

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

MEMORIATR351A

ENTIDADE SOLICITANTE

MEMORIA DE CADA OBRA/SERVIZO QUE SE VAI REALIZAR
DENOMINACIÓN DO PROXECTO DE OBRAS OU SERVIZOS

DESCRICIÓN DO PROXECTO 

DATA DE INICIO PREVISTA DATA DE FIN DURACIÓN DA OBRA OU SERVIZO (MESES)

ÁMBITO DE ACTUACIÓN (LOCALIZACIÓN)

MAN DE OBRA NECESARIA
Número de traballadores participantes na obra ou servizo:

Número de traballadores desempregados que se van contratar:

PERFIL DOS TRABALLADORES QUE SE VAN CONTRATAR

Nº
TRABALLADORES DENOMINACIÓN OCUPACIÓN GRUPO

COTIZACIÓN
DURACIÓN
CONTRATO (1)

TIPO DE
XORNADA

(1) Indíquese o período de tempo a que se refire, meses (M), ou días (D).

MODALIDADE
CONTRACTUAL

(de interese social)
(2)

Obra ou servizo (O/S), prácticas (PRACT.), eventual (EVENT.), interinidade (INT).(2)

SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES 
DESEMPREGADOS EN COLABORACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS

FONDO SOCIAL EUROPEO 
“O FSE inviste no teu futuro”

PREVISIÓN DE XERACIÓN DE EMPREGO

Traballadores que serán contratados pola entidade á finalización do proxecto:

Previsión de inserción indirecta (posibilidades de autoemprego ou outras fórmulas):
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ANEXO  III

CÁLCULO DA SUBVENCIÓN DE CADA OBRA/SERVIZO POLO QUE SE SOLICITA A SUBVENCIÓN

(1) Indíquese o grupo de cotización á S.S. segundo a categoría profesional do traballador.

GRUPO DE 
COTIZACIÓN CATEGORÍA PROFESIONAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Enxeñeiros e licenciados 
Enxeñeiros técnicos, peritos e ax. titulados 
Xefes administrativos 
Axudantes non titulados 
Oficiais administrativos 
Subalternos
Auxiliares administrativos 
Oficiais de 1ª e 2ª 
Oficiais de 3ª e especialistas 
Trab. maiores de 18 anos non cualificados 
Trab. menores de 18 anos

Indíquese con 4 díxitos a epígrafe de tarifas de primas de accidentes de traballo por IT e IMS ou, se é o caso, a ocupación.(2)

Incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias e complementos salariais suxeitos a cotización.(3)

Indíquese o número de meses do contrato.(4)

De acordo cos módulos da Orde do

De acordo co convenio colectivo Boletín/Diario Oficial (data de publicación)

Nº
TRAB OCUPACIÓN G. C.

CNAE09
/OCUPACIÓN

(4 díxitos)

CUSTO UNITARIO MENSUAL

(1)

SALARIO
BRUTO

(inc. P.E.E.)

SEGURIDADE
SOCIAL

EMPRESA
TOTAL

MENSUAL
(2) (3)

TIPO
XORNADA

%

DURACIÓN
CONTRATO

(4)

CUSTOS
SALARIAIS

TOTAIS

PR
IO

R
ID

A
D

E

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

14º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

TOTAL TRABALLADORES: SUBVENCIÓN TOTAL SOLICITADA:

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SELO E SINATURA DO/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE SOLICITANTE

Orde do 19 de febreiro de 2010 pola que se establecen as bases que regulan, 
para o exercicio do ano 2010, as axudas e subvencións para o fomento do 
emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas 
entidades locais e se procede á súa convocatoria.

, de de

Lugar e data

Xefe/a do Departamento Territorial da Consellería de Traballo e Benestar en

DENOMINACIÓN DA OBRA/SERVIZO



2.730 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 40 � Luns, 1 de marzo de 2010

ANEXO IV 

EXPEDIENTE

ENDEREZO

TITULAR DA CONTA

PROVINCIA

DNI/NIF

TELÉFONOCÓDIGO POSTALLOCALIDADE

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

NOME DO BANCO ENDEREZO (RÚA E NÚMERO)

PROVINCIA CONCELLO CÓDIGO POSTAL

DATOS BANCARIOS

SINATURA E SELO DA ENTIDADE FINANCEIRASINATURA E SELO DO/A SOLICITANTE 

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

, de de

Lugar e data

FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

(Para a validez deste anexo é preciso que sea asinado polo representante da entidade máis pola entidade financeira)

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

solicitante dunha axuda en representación da entidade

D/Dª ,con NIF

con CIF para a contratación de traballadores ao abeiro da Orde do ______________________, pola que se establecen as

DENOMINACIÓN DO ORGANISMO, SOCIEDADE OU 
ENTIDADE PÚBLICA Á QUE LLE FOI SOLICITADA A AXUDA IMPORTE  

CONCESIÓNSOLICITUDE (1)

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

DATA DE

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

EXPEDIENTE

bases que regulan, para o exercicio do ano 2010, as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no 
ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria, declara que nas datas que a continuación se relacionan presentou 
solicitude/s e foi/fóronlle concedidas, se é o caso, a/s seguinte/s axuda/s para o mesmo fin:

, de de

Lugar e data

Asdo.:

(Selo e sinatura da entidade solicitante)

ANEXO V
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTER A CONDICIÓN DE 
BENEFICIARIO

solicitante dunha axuda en representación da entidade

D/Dª , con NIF

con CIF para a contratación de traballadores ao abeiro da Orde do __________________________, pola que se establecen

Asdo.:

EXPEDIENTE

ANEXO VI

as bases que regulan, para o exercicio do ano 2010, as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no 
ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria, declara que cumpre os requisitos establecidos para obter a condición de 
beneficiarios, segundo o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

(Selo e sinatura da entidade solicitante)

, de de

Lugar e data

AUTORIZACIÓN PARA COMPROBACIÓN DOS DATOS PERSOAIS

como representante da entidade:

D/Dª , con NIF

solicitante dunha subvención ao abeiro da Orde do _________________________________ de 2010.

Asdo.:

EXPEDIENTE

ANEXO VII

AUTORIZA:

Á Consellería de Traballo e Benestar para que esta comprobe os meus datos persoais a través do Sistema de Verificación de Datos de Identidade 
(SVDI) e de Residencia (SVDR) do Ministerio de Administracións Públicas, segundo o establecido na Orde do 7 de xullo de 2009, da Consellería da 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pola que se desenvolve o Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se suprime a achega de 
fotocopias dos documentos acreditativos da identidade nos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos na 
Administración da comunidade autónoma. 

No caso de non prestar a autorización, presentarase unha fotocopia compulsada do documento acreditativo da identidade do solicitante.

O/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE 

, de de

Lugar e data

(Selo e sinatura da entidade solicitante)


