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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería de empregO e Igualdade

ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras 
e a convocatoria de axudas para o reequilibrio financeiro dos centros especiais 
de emprego de iniciativa social (CEEIS) e empresas de inserción laboral (EIL) 
especialmente afectados pola crise do COVID-19 (código de procedemento 
TR341Y).

A crise sanitaria e económica derivada do COVID-19 provocou un impacto nunca visto 
ata o de agora no emprego, ante o cal resulta preciso a formulación e aimplementación de 
políticas que limiten o dano económico.

Deste xeito, no marco que ofrecen os artigos 40 e 49 da Constitución española, o Real 
decreto lexislativo 3/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei de emprego, os obxectivos de crecemento e o emprego da Unión Europea, conforme 
a Estratexia europea de emprego, e o respectivo Plan anual de política de emprego (en 
diante, PAPE), cómpre adoptar políticas que favorezan no só a creación de emprego senón 
a consolidación do existente no contexto de crise actual, en especial para aquelas persoas 
cuxa integración laboral supón máis dificultades, como son as persoas con discapacidade, 
para deste xeito acadar o obxectivo preexistente á actual crise de que a Comunidade Au-
tónoma de Galicia acade uns maiores niveis de desenvolvemento económico, de calidade 
no emprego, de benestar social e de cohesión no territorio.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 29, atribúe á Comunidade Autónoma, 
en concordancia co artigo 149.1.7 da Constitución española, a competencia para a execu-
ción da lexislación do Estado en materia laboral, que asume as facultades, as funcións e 
os servizos correspondentes a este ámbito.

De conformidade co Decreto 168/1984, do 15 de novembro, de asunción de funcións e 
servizos, correspóndelle á Comunidade Autónoma a xestión de calquera tipo de axudas, 
subvencións e préstamos que realizaba a Unidade Administradora do Fondo Nacional de 
Protección ao Traballo. Así mesmo, mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro, a Co-
munidade Autónoma de Galicia asumiu as funcións e os servizos transferidos pola Admi-
nistración do Estado relativos á xestión realizada polo Servicio Público de Emprego (SEPE) 
no ámbito do traballo, do emprego e da formación.
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De acordo co disposto no Decreto 110/2020, do 6 de setembro, polo que se establece a 
estrutura orgánica da Xunta de Galicia; no Decreto 130/2020, do 17 de setembro, polo que 
se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia, 
e no Decreto 215/2020, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da 
Consellería de Emprego e Igualdade, correspóndelle á Consellería de Emprego e Igualda-
de o exercicio das anteriores competencias e funcións, entre outras materias, no relativo 
ás políticas activas de emprego e entidades de economía social.

Consonte o anterior, correspóndenlle a esta consellería a regulación específica, a con-
vocatoria, a xestión e o control das axudas e subvencións para o reequilibrio financeiro dos 
centros especiais de emprego de iniciativa social (en diante, CEEIS) e empresas de inser-
ción laboral (en diante, EIL), reguladas mediante a Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía 
social de Galicia, e a normativa básica estatal da Lei 5/2011, do 29 de marzo, de economía 
social.

O artigo 43 do texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade 
e da súa inclusión social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de no-
vembro, define os CEE como aqueles cuxo obxectivo principal é realizar unha actividade 
produtiva de bens ou de servizos, participando regularmente nas operacións do mercado, 
que teñen como finalidade asegurar un emprego remunerado para as persoas con disca-
pacidade; e a prestación de servizos de axuste persoal e social que requiran os seus tra-
balladores e as súas traballadoras con discapacidade, ao mesmo tempo que é un medio 
de integración do maior número de persoas traballadoras con discapacidade no réxime 
de traballo normal.

O parágrafo 4 deste artigo define os CEEIS como aqueles que son promovidos e par-
ticipados en máis dun 50 por cento por unha o varias entidades, que non teñan ánimo 
de lucro ou que teñan recoñecido o seu carácter social nos seus estatutos, sexan aso-
ciacións, fundacións, corporacións de dereito público, cooperativas de iniciativa social ou 
outras entidades da economía social, así como aqueles cuxa titularidade corresponde a 
sociedades mercantís en que a maioría do seu capital social sexa propiedade dalgunha 
das entidades sinaladas anteriormente, e sempre que se obriguen ao reinvestimento ín-
tegro dos seus beneficios para creación de oportunidades de emprego para persoas con 
discapacidade e a mellora continua da súa competitividade e da súa actividade de eco-
nomía social.

Os CEE están declarados como entidades prestadoras de servizos de interese eco-
nómico xeral (artigo 5.4 da Lei 5/2011, do 29 de marzo, de economía social, segundo a 
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redacción dada pola Lei 31/2015, do 9 de setembro, pola que se modifica e actualiza a 
normativa en materia de autoemprego e se adoptan medidas de fomento e promoción do 
traballo autónomo e da economía social). Son iniciativas empresariais que combinan a 
viabilidade económica empresarial coa inserción laboral do maior número de persoas con 
discapacidade e, en todo caso, como mínimo o 70 % do total do cadro de persoal. Polo 
tanto, os CEE dan resposta a unha necesidade social esencial e executan unha obriga de 
servizo público na Comunidade Autónoma de Galicia, como é a integración social e laboral 
das persoas con discapacidade.

O artigo 44 do texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade 
e da súa inclusión social, establece que «en atención ás especiais características que 
concorren nos centros especiais de emprego e para que estes poidan cumprir a función 
social requirida, as administracións públicas poderán, na forma que regulamentariamente 
se determine, establecer compensacións económicas, destinadas aos centros, para axu-
dar á súa viabilidade, para o cal establecerán, ademais, os mecanismos de control que se 
consideren pertinentes».

Pola súa parte, as empresas de inserción, reguladas no ámbito estatal na Lei 44/2007, 
do 13 de decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción, constitúen 
unha tipoloxía especial dentro das empresas de carácter social que teñen por finalidade a 
integración e a formación sociolaboral de persoas en risco ou situación de exclusión social 
como tránsito ao emprego ordinario. Estas entidades son iniciativas empresariais que com-
binan a viabilidade económica empresarial con metodoloxías que fan posible a inserción 
laboral de persoas excluídas socialmente.

O artigo 16 da dita lei sinala que os poderes públicos, no eido das súas respectivas 
competencias e no marco dos compromisos asumidos na Unión Europea, actuarán en prol 
da promoción das empresas de inserción, mediante o apoio á súa creación e mantemento, 
co fin de que poidan cumprir a súa función social de facilitar a inserción das persoas en 
situación de exclusión no mercado de traballo ordinario.

Así mesmo, o Decreto 156/2007, do 19 de xullo, polo que se regula o procedemento 
para a cualificación das EIL, se crea o seu rexistro administrativo e se establecen as me-
didas para o fomento da inserción sociolaboral, enuncia no seu capítulo V as medidas de 
fomento que a Xunta de Galicia poderá destinar ás EIL, recollendo as axudas destinadas 
ao sustentamento das EIL, coa finalidade de promover a inserción laboral das persoas en 
situación ou en risco de exclusión social.
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Na mesma liña, a Estratexia de economía social de Galicia recolle como actuacións 
prioritarias a posta en marcha de medidas específicas dirixidas a apoiar as entidades de 
economía social xa existentes no seu proceso de desenvolvemento e consolidación, par-
tindo da análise das súas necesidades, e o apoio ás entidades que traballan na inserción 
laboral das persoas con capacidades diferentes ou en situación ou risco de exclusión.

Neste marco configúranse as axudas deste texto normativo que ten por obxecto esta-
blecer as bases reguladoras e a convocatoria das axudas para o reequilibrio financeiro 
dos CEEIS e das EIL, co fin de garantir o emprego das persoas con discapacidade e/ou en 
risco de exclusión social.

As axudas, cuxo financiamento será efectuado a través de fondos propios da Comuni-
dade Autónoma na modalidade «fondos COVID-19», concederanse en réxime de conco-
rrencia competitiva, para o que principalmente se valorará, por unha banda, a estrutura do 
cadro de persoal da entidade solicitante e, por outra, as súas contas anuais en relación coa 
porcentaxe de perdas acreditadas. Desta maneira, para a concesión terase en conta tanto 
a viabilidade económica da empresa como a súa capacidade para xerar e manter emprego 
de calidade.

Estas bases reguladoras axústanse ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia, en especial, no relativo aos principios de transparencia, eficacia e 
eficiencia na xestión, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regu-
lamento, e na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

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 estar previsto a 
existencia de crédito suficiente no proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade 
Autónoma de Galicia para o ano 2020. A concesión das subvencións queda condicionada 
á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.

Por todo o exposto, unha vez consultado o Consello Galego de Relacións Laborais, logo 
dos informes da Asesoría Xurídica, da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, da 
Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia e da Intervención Delegada, e de conformidade coas atribucións 
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que teño conferidas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras 
da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e finalidade

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións 
establecidas pola Consellería de Emprego e Igualdade para o reequilibrio financeiro dos 
centros especiais de emprego de iniciativa social (CEEIS) e das empresas de inserción 
laboral (EIL) especialmente afectados pola crise do COVID-19 (procedemento TR341Y).

2. Deste xeito, coa finalidade de consolidar os postos de traballo ocupados por persoas 
con discapacidade e/ou en risco de exclusión social, poderase conceder unha axuda de 
carácter excepcional e extraordinaria destinada a equilibrar e reestruturar financeiramente 
estas entidades que lles permita acadar niveis de produtividade e rendibilidade que garan-
tan a súa viabilidade e estabilidade.

Artigo 2. Principios de xestión

A xestión destas axudas realizarase de acordo cos seguintes principios:

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

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Consellería de Em prego e Igual-
dade.

c) Eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.

Artigo 3. Conceptos subvencionables e contía

1. Subvencionarase un máximo do 50 % das perdas acreditadas no exercicio 2020 por 
cada entidade beneficiaria.

2. A contía da axuda que poderá percibir unha entidade beneficiaria é a que resulte de 
aplicar os seguintes importes, acumulativos entre si:

– Polos primeiros 80.000 € de perdas acreditadas: 50 % destas perdas en concepto de 
axuda (máximo 40.000 €).
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– Polo seguinte tramo de 20.000 € (entre 80.001 € e 100.000 €): 40 % destas perdas en 
concepto de axuda (máximo 8.000 €).

– Polo seguinte tramo de 20.000 € (entre 100.001 € e 120.000 €): 30 % destas perdas 
en concepto de axuda (máximo 6.000 €).

– Polo seguinte tramo de 20.000 € (entre 120.001 € e 140.000 €): 20 % destas perdas 
en concepto de axuda (máximo 4.000 €).

– Polo seguinte tramo de 20.000 € (entre 140.001 € e 160.000 €): 10 % destas perdas 
en concepto de axuda (máximo 2.000 €).

O importe máximo da axuda por cada beneficiaria é de 60.000 €.

Artigo 4. Financiamento

1. As axudas reguladas nesta orde están financiadas con fondos propios da Comunida-
de Autónoma de Galicia na modalidade «fondos COVID-19».

2. O orzamento total destinado ás axudas para o reequilibrio financeiro dos centros es-
peciais de emprego de iniciativa social e das empresas de inserción laboral especialmente 
afectados pola crise do COVID-19 será de 1.000.000 de €.

3. A concesión das subvencións previstas nesta orde estará limitada á existencia de cré-
dito orzamentario e realizarase no programa de gasto 324C da Dirección Xeral de Empre-
go, Traballo Autónomo e Economía Social, código de proxecto 2020 00082. A distribución 
inicial dos créditos será a seguinte:

800.000 € na aplicación 11.04.324C.470.8.

200.000 € na aplicación 11.04.324C.481.8.

4. De producirse remanentes de crédito na asignación inicial para o financiamento dunha 
aplicación orzamentaria, reasignaranse as contías sobrantes para atender as necesidades 
de crédito da outra aplicación. As reasignacións levaranse a cabo logo das modificacións 
orzamentarias que procedan no expediente de gasto e da publicación nos mesmos medios 
que a convocatoria.
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5. Os créditos consignados na convocatoria poderán ser obxecto de modificación ou 
ampliación de acordo co artigo 30 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.

Artigo 5. Entidades beneficiarias das subvencións

1. Poderán ser entidades beneficiarias das subvencións que se regulan nesta orde 
os CEEIS e as EIL que cumpran os seguintes requisitos:

a) Figurar inscritos como tales nos rexistros correspondentes:

– No caso de CEEIS, deben estar inscritos no Rexistro Administrativo de Centros Es-
peciais de Emprego de Galicia, de acordo co disposto no Decreto 200/2005, do 7 de xullo, 
polo que se regula a autorización administrativa e a inscrición no Rexistro Administrativo 
de Centros Especiais de Emprego de Galicia e a súa organización e funcionamento, cunha 
antigüidade mínima de 42 meses na data de presentación da solicitude.

Na data da solicitude, os centros de traballo para os cales se solicite subvención debe-
rán contar coa autorización administrativa prevista no artigo 7 do dito decreto. Ademais, 
os CEE deben ter recoñecido polo rexistro administrativo de CEE a súa condición de CEE 
sen ánimo de lucro ou de iniciativa social.

– No caso de EIL, deben estar inscritas no Rexistro Administrativo das Empresas de 
Inserción Laboral de Galicia, de acordo co disposto no Decreto 156/2007, do 19 de xullo, 
que regula o procedemento para a cualificación das empresas de inserción laboral, e ter o 
centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima de 42 
meses na data de presentación da solicitude.

b) Ter presentadas as contas anuais dos últimos tres anos (2017, 2018 e 2019) no 
Rexistro Mercantil, no Rexistro de Fundacións ou no Rexistro de Asociacións, segundo 
corresponda.

No suposto de non estaren obrigadas a presentar as contas en ningún destes rexistros, 
deberán ter aprobados o balance e conta de resultados pola súa asemblea xeral.

c) Acreditar perdas no ano 2020, nos centros de traballo de Galicia, que poñan en perigo 
o mantemento dos postos de traballo, como consecuencia do impacto producido pola crise 
do COVID-19. No caso de CEE sen personalidade xurídica propia, as perdas deberán re-
ferirse unicamente á actividade do CEE.

C
V

E
-D

O
G

: k
1f

qp
qh

9-
4g

q9
-c

m
x0

-ld
t5

-o
3j

ij5
fb

zz
39



DOG Núm. 32 Mércores, 17 de febreiro de 2021 Páx. 10116

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

2. Non poderán obter a condición de entidades beneficiarias:

a) As empresas incursas en causa de disolución ou en crise, segundo o establecido 
nos artigos 363 da Lei de sociedades de capital e 2 do Regulamento UE nº 651/2014, res-
pectivamente. En consonancia co sinalado no artigo 13 da Lei 3/2020, do 18 de setembro, 
de medidas procesuais e organizativas para facer fronte á COVID-19 no ámbito da Admi-
nistración de xustiza, para determinar a concorrencia da causa de disolución prevista no 
artigo 363.1.e) da Lei de sociedades de capital non se tomarán en consideración as perdas 
do exercicio 2020.

b) Os CEE e EIL en que concorra algunha das circunstancias previstas nos números 2 
e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

c) Os CEE e EIL excluídos do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos pro-
gramas de emprego, conforme o disposto nos artigos 46 e 46.bis do texto refundido da 
Lei de infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, 
do 4 de agosto.

d) Os CEE que, carecendo de personalidade xurídica propia, non teñan unha xestión 
diferenciada da súa entidade titular. Para os efectos de ter unha xestión diferenciada, de-
berán levar unha contabilidade separada desa entidade e ter unha conta de cotización da 
Seguridade Social propia do CEE.

e) Os CEE que non cumpran coa porcentaxe mínima do 70 % de persoas con discapa-
cidade contratadas respecto do total do cadro de persoal. Nesta porcentaxe non se inclúe 
o persoal sen discapacidade dedicado á prestación de servizos de axuste persoal e social.

f) As EIL que non cumpran coa porcentaxe mínima de persoas en situación ou risco de 
exclusión social contratadas respecto do total do cadro de persoal conforme o estipulado 
na Lei 44/2007, do 13 de decembro (30 % os 3 primeiros anos de actividade e 50 % a partir 
do cuarto ano).

g) Os CEE e EIL que non estean a aplicar o convenio colectivo que resulte de aplicación 
preceptiva.

h) Os CEE e EIL que non estean ao día nas súas obrigas rexistrais, segundo o estable-
cido nos decretos 200/2005, do 7 de xullo, e 156/2007, do 19 de xullo.
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3. A acreditación, por parte das entidades solicitantes, de que non concorren nelas as 
circunstancias sinaladas nas letras a), b), c), d), e), f) e g) do punto 2 deste artigo para 
poderen obter a condición de beneficiarias das axudas realizarase mediante a declaración 
responsable que se inclúe no anexo de solicitude (anexo I).

O órgano xestor poderá comprobar en calquera momento a veracidade desas declara-
cións.

O cumprimento da condición sinalada na letra h) do punto 2 será verificada de oficio polo 
órgano instrutor.

4. Os CEEIS ou EIL que perciban estas axudas non poderán volver obtelas ata transco-
rridos tres anos desde a data de concesión.

Artigo 6. Definicións

Para os efectos da axuda prevista nesta orde, entenderase por:

1. Persoa traballadora: a persoa vinculada ao CEE ou EIL por un contrato laboral ou a 
persoa socia traballadora no caso de que o CEE ou EIL sexa unha cooperativa de traballo 
asociado.

2. Centros especiais de emprego de iniciativa social: os que, cumprindo as condicións 
recollidas no artigo 43.4 do texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con disca-
pacidade e da súa inclusión social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de 
novembro, estean recoñecidos con esa condición polo Rexistro Administrativo de Centros 
Especiais de Emprego da Comunidade Autónoma de Galicia. Entenderase que teñen esta 
condición todos os CEE que estean cualificados como sen ánimo de lucro polo Rexistro 
Administrativo de Centros Especiais de Emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, de 
conformidade co artigo 10 do Decreto 200/2005, do 7 de xullo.

3. Entidade en causa de disolución: aquela que incorra nas causas de disolución previs-
tas no artigo 363 do texto refundido da Lei de sociedades de capital, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 1/2010, de 2 de xullo, en particular no que atinxe ao punto 1.e) do dito 
precepto: por perdas que deixen reducido o patrimonio neto a unha cantidade inferior á me-
tade do capital social, a non ser que este se aumente ou se reduza na medida suficiente, e 
sempre que non sexa procedente solicitar a declaración de concurso.
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4. Empresa en crise: aquela empresa en que concorra algunha das seguintes circuns-
tancias previstas no artigo 2 do Regulamento da UE nº 651/2014:

a) Se se trata dunha sociedade de responsabilidade limitada, cando desaparecese máis 
da metade do seu capital social subscrito como consecuencia das perdas acumuladas.

b) Se se trata dunha sociedade en que polo menos algunhas persoas socias teñen 
unha responsabilidade ilimitada sobre a débeda da sociedade, cando desaparecese polas 
perdas acumuladas máis da metade dos seus fondos propios que figuran na súa contabi-
lidade; refírese, en particular, aos tipos de sociedades mencionados no anexo II da Direc-
tiva 2013/34/UE.

c) Cando a empresa se atope inmersa nun procedemento de quebra ou insolvencia ou 
reúna os criterios establecidos no seu dereito nacional para ser sometida a un procede-
mento de quebra ou insolvencia a pedimento dos seus acredores.

d) Cando a empresa recibise axuda de salvamento e aínda non reembolsase o présta-
mo ou puxese fin á garantía, ou recibise axuda de reestruturación e estea aínda suxeita a 
un plan de reestruturación.

e) Se se trata dunha empresa distinta dunha peme, cando durante os dous exercicios 
anteriores: 1) o cociente débeda/capital da empresa fose superior a 7,5 e 2) o cociente de 
cobertura de xuros da empresa, calculada sobre a base do EBITDA, se situase por debaixo 
de 1,0.

5. Concello rural: aquel que non conta con ningunha zona densamente poboada a nivel 
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, considéranse concellos rurais todos os concellos galegos agás os seguintes: Cam-
bre, A Coruña, Culleredo, Ferrol, Narón, Oleiros, Santiago de Compostela, Lugo, Barbadás, 
Ourense, Poio, Pontevedra e Vigo.

Artigo 7. Competencia

A competencia para coñecer e resolver as solicitudes de axudas e subvencións previs-
tas nesta orde, por delegación da persoa titular da Consellería de Emprego e Igualdade, 
corresponderalle á persoa titular da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e 
Economía Social.
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Artigo 8. Normativa aplicable

As solicitudes, a tramitación e a concesión destas axudas axustaranse ao disposto na 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xanei-
ro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia; no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado 
polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro; na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral 
de subvencións, e no seu regulamento de desenvolvemento, apro bado polo Real decre-
to 887/2006, do 21 de xullo.

Artigo 9. Presentación de solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través 
do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia 
https://sede.xunta.gal

2. De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas 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.

3. As entidades solicitantes deberán presentar unha única solicitude, que deberá estar 
acompañada da documentación complementaria sinalada nesta orde.

4. Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos 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).

5. O prazo de presentación das solicitudes é dun mes, que comezará a contar a partir 
do día seguinte ao da publicación desta convocatoria. Entenderase como último día do 
prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo 
é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vence-
mento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o 
derradeiro día do mes.

Artigo 10. Documentación complementaria 

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Certificación rexistral acreditativa de ter depositado as contas anuais dos tres últimos 
exercicios, segundo o establecido no artigo 5.1.b) desta orde. No suposto de non estar 
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obrigadas a depositar as contas, deberán achegar certificación da aprobación do balance 
e conta de resultados pola asemblea xeral.

b) Contas anuais de 2019 debidamente rexistradas ou aprobadas conforme o requirido 
no artigo 5.1.b).

c) Anexo II relativo aos estados contables provisionais da solicitante respecto da anua-
lidade 2020, mediante o cal deberá acreditar o cumprimento do requisito sinalado no ar-
tigo 5.1.c). No suposto de entidades que dispoñan de centros de traballo en máis dunha 
comunidade autónoma ou de CEE sen personalidade xurídica propia, este estado contable 
provisional debe referirse unicamente aos centros de traballo do CEE ou EIL de Galicia. 
Este anexo deberá presentarse debidamente asinado polo representante ou polo respon-
sable económico-financeiro da entidade.

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

2. De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presenta-
dos anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a per-
soa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou 
os ditos documentos, que serán obtidos electronicamente a través das redes corporativas 
ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas elec-
trónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa 
da persoa interesada.

De forma excepcional, de non se poderen obter os citados documentos, poderáselle 
solicitar novamente á persoa interesada a súa achega.

3. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria pre-
sencialmente, será requirida 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.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que pre-
senten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou 
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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.

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

5. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, 
deberanse mencionar 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.

Artigo 11. Comprobación de datos

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

a) NIF da entidade solicitante.

b) NIF da entidade representante.

c) DNI ou NIE da persoa representante.

d) Certificación de que a entidade solicitante está ao día nas súas obrigas coa Seguri-
dade Social.

e) Certificación de que a entidade solicitante está ao día nas súas obrigas coa Adminis-
tración da Comunidade Autónoma de Galicia.

f) Certificación de que a entidade solicitante está ao día nas súas obrigas coa Axencia 
Estatal Tributaria.

g) Consulta de concesións de subvencións e axudas.
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h) Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas.

i) Informe das contas de cotización asociadas ao NIF da entidade solicitante.

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

Cando así o exixa a normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso da persoa 
interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención 
dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas a presentación dos docu-
mentos correspondentes.

4. O Informe sobre as aperturas de centro de traballo comunicadas á autoridade laboral 
obterao de oficio o órgano instrutor.

Artigo 12. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a pre-
sentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta 
cidadá da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 13. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios 
electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administra-
tivo común.

2. 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 
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.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital 
de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico ha-
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bilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para 
todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as enti-
dades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral 
e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderá de oficio crear o indicado 
enderezo, para os efectos de asegurar que as persoas interesadas cumpren a súa obriga 
de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso 
ao seu contido e rexeitadas cando transcorresen dez días naturais desde a posta á dispo-
sición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

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

Artigo 14. 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 obriga-
das a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no arti-
go 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, 
toda a información necesaria para que aquela cumpra as obrigas previstas no título I da 
citada lei.

Artigo 15. Procedemento

1. O procedemento de concesión da axuda prevista nesta orde ten a consideración de 
concorrencia competitiva, nos termos establecidos no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño.

2. O órgano instrutor é a Subdirección Xeral de Economía Social da Dirección Xeral 
de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social da Consellería de Emprego e Igual-
dade.
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3. O órgano instrutor dos expedientes realizará as actuacións necesarias para determi-
nar o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude dos cales se debe formular a 
proposta de resolución.

4. A unidade administrativa encargada da instrución do expediente comprobará se a so-
licitude ou documentación presentada reúne os requisitos exixidos nesta orde e, no supos-
to de que se observe algún defecto ou sexa incompleta a documentación, de conformidade 
co disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, requirirá a persoa interesada 
para que nun prazo de dez (10) días hábiles emende a falta ou presente os documentos 
pre ceptivos, coa advertencia de que, se así non o fixer, se considerará que a entidade 
interesada desiste da súa petición, logo da resolución, que deberá ser ditada nos termos 
previstos no artigo 21 da devandita lei.

5. A instrución completarase incorporando ao expediente a información que conste na 
Subdirección Xeral de Economía Social da Consellería de Emprego e Igualdade sobre as 
autorizacións administrativas e inscricións no Rexistro Administrativo de Centros Especiais 
de Emprego de Galicia e no Rexistro Administrativo de Empresas de Inserción Laboral de 
Galicia.

Artigo 16. Comisión de valoración

1. A comisión de valoración estará composta:

– Pola persoa titular da Subdirección Xeral de Economía Social, que a presidirá.

– Por dúas persoas designadas pola persoa titular da Dirección Xeral de Emprego, Tra-
ballo Autónomo e Economía Social, unha das cales actuará como secretaria.

Se no momento en que a Comisión de Valoración teña que examinar as solicitudes, 
algunha das persoas que a compoñen non pode asistir, será substituída pola persoa que 
sexa designada pola persoa titular da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e 
Economía Social.

Na composición da comisión de valoración procurarase acadar unha presenza equilibra-
da de homes e mulleres.

2. A comisión de valoración redactará acta en que conste a valoración efectuada e tras-
ladaralla ao órgano instrutor, quen formulará proposta de resolución.
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Artigo 17. Criterios de valoración

1. Para a concesión das axudas realizarase unha comparación de todas as solicitudes 
presentadas e asignaráselles a puntuación que corresponda segundo os seguintes criterios:

a) Porcentaxe de perdas da entidade respecto ao volume de actividade (ata 10 puntos)

– Porcentaxe de perdas superior ao 50 %: 10 puntos.

– Porcentaxe de perdas inferior ou igual ao 50 %: atenderase á fórmula indicada a con-
tinuación:

b) Número de persoas traballadoras da entidade en centros de traballo de Galicia. Ou-
torgaranse 0,4 puntos por cada persoa traballadora, ata un máximo de 20 puntos.

c) Estabilidade do cadro de persoal da entidade nos centros de traballo de Galicia, enten-
dida como a ratio de persoas con contrato fixo ou indefinido respecto do total (ata 20 pun-
tos), segundo a seguinte gradación:

– Ata o 60 % de persoal fixo ou indefinido: 0 puntos.

– Taxas superiores ao 60 % e inferiores ao 80 %: outorgarase 1 punto por cada punto 
porcentual que supere o 60 %.

– Taxa igual ou superior ao 80 % de persoal fixo ou indefinido: 20 puntos.

Para a determinación desta ratio, no caso das EIL non se terá en conta o persoal en 
inserción.

d) Ratio de homes/mulleres no cadro de persoal da entidade nos centros de traballo de 
Galicia (ata 20 puntos), segundo a seguinte gradación:

– Ata o 40 % de mulleres: 0 puntos.

– Taxas superiores ao 40 % e inferiores ao 50 % de mulleres: outorgaranse dous puntos 
por cada punto porcentual que supere o 40 %.

C
V

E
-D

O
G

: k
1f

qp
qh

9-
4g

q9
-c

m
x0

-ld
t5

-o
3j

ij5
fb

zz
39



DOG Núm. 32 Mércores, 17 de febreiro de 2021 Páx. 10126

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

– Taxa igual ou superior ao 50 % de mulleres: 20 puntos.

e) Dispoñer de centros de traballo nun concello rural, ata 10 puntos.

2. De se produciren empates, estes resolveranse de acordo coa maior puntuación ob-
tida no criterio establecido en primeiro lugar, e así sucesivamente. No caso de persistir o 
empate, terase en conta o número de expediente, que se outorgará segundo a data de 
presentación da solicitude.

3. Non obstante, non será necesario fixar unha orde de prelación entre as solicitudes 
presentadas que reúnan os requisitos establecidos, para o caso de que o crédito consigna-
do nesta convocatoria fose suficiente atendendo ao número de solicitudes unha vez finali-
zado o prazo de presentación, conforme o previsto no artigo 55 do Real decreto 887/2006, 
do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
xeral de subvencións.

4. A comisión de valoración emitirá un informe final en que figurarán, de xeito indivi-
dualizado, as solicitudes propostas para obter a subvención, con especificación da pun-
tuación outorgada. Así mesmo, indicarase o importe da subvención que corresponda a 
cada unha delas en aplicación da gradación establecida no artigo 3, sen superar o crédito 
dispoñible.

Quedarán como suplentes aquelas solicitudes para as cales non se dispoña de crédito 
suficiente, sempre e cando cumpran os requisitos exixidos nesta convocatoria.

5. No suposto de renuncia ou non aceptación da subvención por parte dalgunha entida-
de beneficiaria e/ou de ampliación do crédito, e ata o límite do crédito dispoñible, o órgano 
concedente poderá acordar, sen necesidade dunha nova convocatoria, a concesión da 
subvención ás entidades suplentes segundo a orde de puntuación.

Artigo 18. Resolución e recursos

1. O órgano instrutor elevará o informe da comisión de valoración xunto coa proposta de 
resolución á persoa titular da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía 
Social, que resolverá a concesión ou denegación da axuda, mediante resolución motivada 
e individualizada, por delegación da persoa responsable da Consellería de Emprego e 
Igualdade.
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2. O prazo para resolver e notificar a resolución será de tres meses, que se computarán 
desde a data en que remate o prazo de presentación de solicitudes. Transcorrido o dito 
prazo sen que se dite resolución expresa, entenderase rexeitada a solicitude, 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 interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o ór-
gano competente da xurisdición contencioso-administrativa, de acordo co disposto no arti-
go 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. 
Con anterioridade á interposición de tal recurso, poderá formularse, con carácter potesta-
tivo, recurso de reposición no prazo dun mes ante o mesmo órgano que ditou a resolución 
impugnada, de conformidade co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro.

4. Unha vez notificada a resolución polo órgano competente, as entidades propostas 
como beneficiarias disporán dun prazo de dez (10) días para a súa aceptación; transcorri-
do este sen que se producise manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada, 
segundo o artigo 21.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 19. Pagamento da subvención

1. O pagamento da axuda efectuarase no momento da resolución de concesión pola 
Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, de forma nominativa, 
a favor das entidades beneficiarias polo importe íntegro da subvención concedida.

2. Non poderá realizarse en ningún caso o pagamento da subvención mentres a enti-
dade solicitante non estea ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias estatais e 
autonómicas, e da Seguridade Social, sexa debedora en virtude de resolución declarativa 
da procedencia de reintegro ou teña algunha débeda pendente, por calquera concepto, coa 
Administración da Comunidade Autónoma.

Así mesmo, non procederá o pagamento da subvención mentres a entidade benefi-
ciaria non se atope ao día no cumprimento das obrigas rexistrais recollidas no Decre-
to 200/2005, do 7 de xullo, no caso dos CEEIS, e no Decreto 156/2007, do 19 de xullo, no 
caso das EIL.

O cumprimento destas obrigas será comprobado de oficio polo órgano xestor das sub-
vencións.
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Artigo 20. Incompatibilidades

As axudas previstas nesta orde serán compatibles coas demais axudas que poidan ou-
torgar as administracións públicas.

No caso de percibir outra axuda que teña como presuposto ou como criterio de cálculo 
para a concesión as perdas soportadas no exercicio 2020, a suma de ambas en ningún 
caso poderá ser superior ao 100 % das perdas acreditadas. 

Artigo 21. Obrigas das entidades beneficiarias

1. Son obrigas xerais das entidades beneficiarias das subvencións as seguintes:

a) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións, 
así como o cumprimento da finalidade que determine a concesión da subvención.

b) Someterse ás actuacións de comprobación que efectúe a Consellería de Emprego e 
Igualdade, así como a calquera outra actuación, sexa de comprobación ou control financei-
ro, que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto autonómicos coma esta-
tais ou comunitarios, para o que deberán achegar canta información lles sexa requirida no 
exercicio das actuacións anteriores.

c) Comunicarlle ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en 
conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidos 
polas entidades beneficiarias e, de ser o caso, a obtención concorrente de subvencións, 
axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comuni-
cación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á 
xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

d) 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 
concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma, con anterioridade a 
ditarse a proposta de resolución de concesión e a realizar a proposta de pagamento da 
subvención.

e) Dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamen-
te auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade 
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beneficiaria en cada caso, coa finalidade de garantir o exercicio adecuado das facultades 
de comprobación e control.

f) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos 
os documentos electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación 
e control.

g) Adoptar as medidas adecuadas de difusión para dar publicidade ao financiamento 
público das actuacións subvencionadas pola Consellería de Emprego e Igualdade.

De acordo con esta obriga, as entidades beneficiarias deberán anunciar no seu domi-
cilio social e nos seus centros de traballo que están sendo subvencionadas pola Xunta de 
Galicia. Para isto incorporarán un rótulo visible ao público que inclúa o nome do centro e o 
logotipo da Xunta de Galicia.

h) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos no artigo 33 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

i) Someter a auditoría as contas anuais correspondentes ao exercicio en que recibisen 
subvencións ou axudas públicas por un importe total acumulado superior a 600.000 €, e 
naqueles exercicios en que se realicen operacións ou se executen investimentos corres-
pondentes ás ditas subvencións ou axudas, conforme o establecido no texto refundido da 
Lei de auditoría de contas, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2011, do 1 de xullo, 
e o regulamento que o desenvolve, aprobado polo Real decreto 1517/2011, do 31 de 
outubro.

j) Agás aquelas entidades beneficiarias que pola normativa vixente estean exentas da 
obriga de levar a cabo unha contabilidade, as entidades beneficiarias teñen a obriga de 
acreditar que levan unha contabilidade separada ou un código contable adecuado para os 
gastos obxecto da subvención.

2. Ademais das recollidas con carácter xeral no punto anterior, as entidades beneficia-
rias das axudas terán as obrigas seguintes:

a) Manter a actividade económica e o emprego durante 6 meses posteriores á conce-
sión da axuda.
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Non se considerará incumprido este compromiso cando o contrato de traballo se extinga 
por algunha das causas seguintes:

– Por despedimento disciplinario declarado como procedente, dimisión, morte, xubilación 
ou incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez da persoa traballadora.

– Polo fin do chamamento das persoas con contrato fixo-descontinuo, cando este non 
supoña un despedimento senón unha interrupción do contrato.

– No caso de contratos temporais, cando o contrato se extinga por expiración do tempo 
convido ou a realización da obra ou servizo que constitúe o seu obxecto ou cando non se 
poida realizar de forma inmediata a actividade obxecto de contratación.

– No caso de extincións de contrato de persoas traballadoras con discapacidade 
(no caso de CEEIS) ou en inserción (no caso de EIL) que se incorporen a unha empresa 
ordinaria ou que inicien unha actividade por conta propia.

– No caso de EIL, os contratos de inserción que acaden os tres anos de duración.

b) Presentar, ante o órgano concedente da axuda, as contas do exercicio 2020 debida-
mente depositadas no rexistro correspondente ou, de ser o caso, aprobadas pola asem-
blea xeral, conforme o establecido no artigo 5.1.b) desta orde, antes do 30 de setembro. 
No caso de que por disposición legal ou regulamentaria a data límite para o seu depósito 
ou aprobación sexa maior, deberá presentalas no prazo de 10 días desde que se efectúe o 
dito depósito ou aprobación. No suposto de entidades que dispoñan de centros de traballo 
en máis dunha comunidade autónoma ou de CEE sen personalidade xurídica propia, debe-
rán presentar o balance e a conta de perdas e ganancias definitivas do ano 2020, segundo 
o anexo II, revisada, verificada e asinada por un auditor de contas inscrito como exercente 
no Rexistro Oficial de Auditores de Contas dependente do Instituto de Contabilidade e Au-
ditoría de Contas, relativa aos centros de traballo do CEE ou EIL de Galicia.

Artigo 22. Revogación e reintegro

1. Procederá a revogación das subvencións establecidas nesta orde, así como o rein-
tegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de demora corres-
pondente desde o momento do pagamento da subvención ata a data en que se acorde a 
procedencia do reintegro, nos casos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia, e nos indicados expresamente neste artigo.

C
V

E
-D

O
G

: k
1f

qp
qh

9-
4g

q9
-c

m
x0

-ld
t5

-o
3j

ij5
fb

zz
39



DOG Núm. 32 Mércores, 17 de febreiro de 2021 Páx. 10131

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

A declaración xudicial ou administrativa de nulidade ou anulabilidade da resolución 
de concesión, de acordo co procedemento e coas causas establecidas no artigo 32 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, comportará a obriga de devolver as 
cantidades percibidas.

2. De conformidade co artigo 14.1.n) da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, o im-
porte que se debe reintegrar determinarase de acordo cos seguintes criterios de grada-
ción dos posibles incumprimentos das condicións impostas con motivo da concesión das 
subvencións:

a) A obtención da subvención falseando os datos, os feitos ou a documentación, así 
como as condicións requiridas para a concesión ou ocultando aquelas que o impedisen: 
reintegro do 100 % da subvención concedida.

b) O incumprimento da obriga de manter a actividade económica e o emprego durante 
os seis meses posteriores á concesión da axuda: reintegro do 100 % da subvención con-
cedida.

c) O incumprimento da obriga de presentación das contas, recollida no artigo 21.2.b): 
o 100 % da subvención concedida.

d) A resistencia, a escusa, a obstrución ou a negativa ás actuacións de comprobación 
previstas no artigo 21.1.b) desta orde, o incumprimento das obrigas contables, rexistrais 
ou de conservación de documentos, previstas nas letras e), f) e j) do artigo 21.1, cando 
diso derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cum-
primento do obxectivo, a realidade e a regularidade das actividades subvencionadas, ou 
a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, 
procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados: reintegro do 100 % 
da subvención concedida.

e) O incumprimento da obriga de comunicar a solicitude ou concesión doutras axudas 
compatibles: reintegro do 5 % da subvención concedida.

f) O incumprimento da obriga en materia de publicidade do financiamento público, me-
diante a colocación do rótulo visible ao público, conforme o previsto no artigo 21.1.g): rein-
tegro do 2 % da subvención concedida.
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Non obstante, no suposto de resultar aínda posible o cumprimento desta obriga, o órga-
no xestor poderá requirir a entidade beneficiaria para que incorpore o rótulo, nun prazo non 
superior a quince (15) días, con expresa advertencia de que o seu incumprimento implicará 
o inicio do expediente declarativo da procedencia do reintegro.

3. Procederase, así mesmo, ao reintegro parcial no suposto de comprobarse unha mi-
noración superior ao 5 % entre as perdas declaradas pola entidade beneficiaria no mo-
mento da solicitude e as que resulten das contas finalmente presentadas no rexistro co-
rrespondente e/ou aprobadas pola asemblea xeral, conforme o disposto no artigo 21.2.b). 
Neste suposto, procederase á revisión da contía concedida e ao correspondente reintegro 
proporcional, segundo os parámetros establecidos no artigo 3.2 desta orde.

4. Cando se produza exceso das subvencións percibidas de distintas entidades públicas 
respecto das perdas soportadas, a entidade beneficiaria deberá reintegrar o exceso xunto 
cos xuros de demora. O reintegro do exceso farase a favor das entidades concedentes en 
proporción ás subvencións concedidas por cada unha delas.

5. O procedemento de reintegro tramitarase conforme o previsto nos artigos 37 e se-
guintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

6. As obrigas de reintegro establecidas neste artigo enténdense sen prexuízo da posible 
cualificación dos feitos como infracción administrativa e incoación do expediente sancio-
nador, de acordo cos artigos 50 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia, e 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.

Artigo 23. Devolución voluntaria da subvención

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 entida-
des beneficiarias poderán realizar, sen o requirimento previo da Administración, a devolu-
ción total ou parcial da subvención concedida, mediante o seu ingreso na conta bancaria 
ES82 2080 0300 8731 1006 3172, en concepto de devolución voluntaria da subvención.

En todo caso, a entidade beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente unha 
copia xustificativa da devolución voluntaria realizada, na cal conste a data do ingreso, o seu 
importe e o número de expediente e denominación da subvención concedida.
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Artigo 24. Seguimento e control

1. Sen prexuízo das facultades que teñan atribuídas outros órganos da Administración 
do Estado ou da Comunidade Autónoma, a Consellería de Emprego e Igualdade levará a 
cabo as funcións de control, así como de avaliación e seguimento do programa.

Para realizar estas funcións poderanse utilizar cantos medios estean á disposición da 
Consellería de Emprego e Igualdade para comprobar o cumprimento dos requi sitos exixi-
dos nesta orde e demais normas vixentes que resulten de aplicación.

2. O órgano competente para resolver poderá comprobar en todo momento a aplica-
ción das subvencións concedidas aos fins programados. Para estes efectos, as entidades 
beneficiarias deberán cumprir as obrigas que se establezan nesta orde e na resolución de 
concesión.

Artigo 25. Adecuación á normativa de axudas de Estado

Os CEE e IEL decláranse entidades prestadoras de servizos de interese económico 
xeral, de conformidade co artigo 5.4 da Lei 5/2011, do 29 de marzo, de economía social, 
segundo a redacción dada pola Lei 31/2015, do 9 de setembro, pola que se modifica e 
actualiza a normativa en materia de autoemprego e se adoptan medidas de fomento e 
promoción do traballo autónomo e da economía social.

Tendo en conta o anterior, as axudas reguladas nesta orde son compatibles co mercado 
interior e non constitúen axuda de Estado, dado que cumpren os criterios establecidos na 
Decisión da Comisión, 2012/21/UE, do 20 de decembro de 2011, relativa á aplicación do 
artigo 106, punto 2, do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas estatais en 
forma de compensación por servizo público concedidas a algunhas empresas encargadas 
da xestión de servizos de interese económico xeral (DOUE L núm. 7, do 11 de xaneiro 
de 2012).

O parámetro establecido para determinar a compensación económica pola prestación 
do servizo de interese económico xeral é o importe das perdas que sufra a entidade 
solicitante segundo o balance contable de 2020; a contía da axuda pode acadar como 
máximo o 50 % destas perdas. Esta contía vén sufragar unha parte dos gastos ocasio-
nados aos CEE e EIL pola prestación dos servizos. Este importe, que en ningún caso 
poderá exceder o custo económico dos servizos prestados, establecerase conforme os 
parámetros indicados nos artigos 3.2 e 5 respecto dos criterios de valoración fixados 
no artigo 17 desta orde; así mesmo, realizarase a comprobación da concorrencia e das 
compatibilidades das subvencións.
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Disposición adicional primeira. Publicación na Base de datos nacional de subven-
cións

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 dito 
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 adicional segunda. Remanentes de crédito

Se, unha vez adxudicadas as subvencións, resulta 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. Delegación de competencias

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Emprego e 
Igualdade na persoa titular da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía 
Social, para resolver a concesión ou denegación das axudas e subvencións previstas nesta 
orde, para autorizar, dispor, recoñecer a obriga e propor os correspondentes pagamentos, 
así como para resolver os procedementos de reintegro das subvencións indebidamente 
cobradas, respecto das resolucións concesorias de que derivan, ditadas por delegación da 
persoa titular da consellería.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Econo-
mía Social para que dite, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións 
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, 31 de decembro de 2020

María Jesús Lorenzana Somoza 
Conselleira de Emprego e Igualdade
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

AXUDAS PARA O REEQUILIBRIO FINANCEIRO DOS CEEIS E EIL ESPECIALMENTE  
AFECTADOS POLA CRISE DO COVID-19

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TR341Y
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 (DESCRICIÓN) (segundo relación despregable) CNAE (segundo relación despregable)

SECTOR ECONÓMICO (NACE) (segundo relación despregable)

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

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 poderán cambiar en 
calquera momento a través de Notifica.gal:

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 I 
(continuación)

Núm. homes Núm. mulleres
Núm. persoas traballadoras con contrato 

fixo ou indefinido
Núm. persoas traballadoras con contrato temporal

Persoal en inserción Outro persoal temporal

OUTROS DATOS DA ENTIDADE

RECURSOS HUMANOS NA DATA DA SOLICITUDE (CENTROS DE TRABALLO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA)

CONCELLO ENDEREZO DO CENTRO DE TRABALLO NÚM.  TRABALLADORES

IDENTIFICACIÓN CENTROS DE TRABALLO SITUADOS EN CONCELLO RURAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

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

Non solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este 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 se solicita esta subvención, que son as 
que a seguir se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 

3. Que ten a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda. 

4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 

5. Non estar incursa en causa de disolución nin considerarse empresa en crise, segundo o establecido nos artigos 363 da Lei de sociedades de 
capital e 2 do Regulamento UE nº 651/2014, respectivamente. 

6. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 5.2 da orde de convocatoria.  

7. Estar 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 o 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 20 das bases reguladoras. 

9. Que está aplicando o convenio colectivo que resulta de aplicación preceptiva. 

10. Que lle 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. 

11. Someterse ás actuacións de control, comprobación ou inspección que efectuará a Consellería de Emprego e Igualdade e ás de control 
financeiro que lles 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.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Certificación rexistral acreditativa de ter depositado as contas anuais dos tres últimos exercicios, segundo o establecido no artigo 5.1.b) 
desta orde. No suposto de non estar obrigadas a depositar as contas, deberán achegar certificación da aprobación do balance e conta de 
resultados pola asemblea xeral

Contas anuais de 2019 debidamente rexistradas ou aprobadas conforme o requirido no artigo 5.1.b)

Anexo II relativo aos estados contables provisionais da solicitante respecto da anualidade 2020, mediante o que deberá acreditar o 
cumprimento do requisito sinalado no artigo 5.1.c). No suposto de entidades que dispoñan de centros de traballo en máis dunha comunidade 
autónoma ou de CEE sen personalidade xurídica propia, este estado contable provisional debe referirse unicamente aos centros de traballo 
do CEE ou EIL de Galicia. Este anexo deberá presentarse debidamente asinado polo representante ou polo responsable económico-financeiro 
da entidade

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO

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

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

C
V

E
-D

O
G

: k
1f

qp
qh

9-
4g

q9
-c

m
x0

-ld
t5

-o
3j

ij5
fb

zz
39



DOG Núm. 32 Mércores, 17 de febreiro de 2021 Páx. 10137

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

ANEXO I 
(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 ou NIE da persoa representante

Certificación de estar ao día nas obrigas coa Atriga

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

Consulta de concesións de subvencións e axudas

Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas

Informe das contas de cotización asociadas ao NIF da entidade 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 solicitante SI NON

NIF da entidade representante SI NON

Certificación de estar ao día nas 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 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 cumprimento de obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigos 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 na 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.

Destinatarios 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 delegado/a de 
protección de datos e 
información adicional

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

LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas para o reequilibrio financeiro dos 
centros especiais de emprego de iniciativa social (CEEIS) e empresas de inserción laboral (EIL) especialmente afectados pola crise do COVID-19 
(código de procedemento TR341Y).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II

ESTADO CONTABLE PROVISIONAL DA ENTIDADE SOLICITANTE DO EXERCICIO 2020

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL NIF

REPRESENTANTE OU RESPONSABLE ECONÓMICO-FINANCEIRO DA ENTIDADE SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

1. BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

ACTIVO Euros

A)   ACTIVO NON CORRENTE 11000

I.     Inmobilizado intanxible 11100

II.    Inmobilizado material 11200

III.   Investimentos inmobiliarios 11300

IV.   Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo  11400

V.    Investimentos financeiros a longo prazo  11500

VI. Activos por imposto diferido  11600

VII.  Persoas debedoras comerciais non correntes 11700

B)   ACTIVO CORRENTE 12000

I.     Activos non correntes mantidos para a venda  12100

II.    Existencias 12200

III.   Debedores comerciais e outras contas por cobrar  12300

1.    Clientela por vendas e prestacións de servizos  12380

a)    Clientela por vendas e prestacións de servizos a longo prazo 12381

b)    Clientela por vendas e prestacións de servizos a curto prazo 12382

2.    Accionistas (persoas socias) por desembolsos exixidos 12370

3.    Outras persoas debedoras  12390

IV.   Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo 12400

V.    Investimentos financeiros a curto prazo  12500

VI.   Periodificacións a curto prazo 12600

VII.  Efectivo e outros activos líquidos equivalentes 12700

TOTAL ACTIVO (A + B) 10000
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ANEXO II 
(continuación)

PATRIMONIO NETO E PASIVO Euros

A)     PATRIMONIO NETO 20000

A-1)  Fondos propios 21000

I.       Capital 21100

1.      Capital escriturado 21110

2.      (Capital non exixido) 21120

II.      Prima de emisión 21200

III.     Reservas 21300

IV.     (Accións e participacións en patrimonio propias) 21400

V.      Resultados de exercicios anteriores 21500

VI.     Outras achegas de persoas socias 21600

VII.    Resultado do exercicio  21700

VIII.   (Dividendo á conta)  21800

IX.     Outros instrumentos de patrimonio neto 21900

A-2)  Axustes por cambios de valor 22000

A-3)  Subvencións 23000

B)     PASIVO NON CORRENTE 31000

I.       Provisións a longo prazo  31100

II.      Débedas a longo prazo 31200

1.      Débedas con entidades de crédito 31220

2.      Acredores por arrendamento financeiro  31230

3.      Outras débedas a longo prazo  31290

III.     Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo 31300

IV.     Pasivos por imposto diferido 31400

V.      Periodificacións a longo prazo 31500

VI.     Acredores comerciais non correntes  31600

VII.    Débeda con características especiais a longo prazo 31700

C)     PASIVO CORRENTE 32000

I.       Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda 32100

II.      Provisións a curto prazo 32200

III.     Débedas a curto prazo 32300

1.      Débedas con entidades de crédito 32320

2.      Acredores por arrendamento financeiro  32330

3.      Outras débedas a curto prazo  32390

IV.     Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo 32400

V.      Acredores comerciais e outras contas que pagar 32500

1.      Provedores 32580

a)      Provedores a longo prazo 32581

b)      Provedores a curto prazo 32582

2.      Outros acredores 32590

VI.    Periodificacións a curto prazo 32600

VII.    Débeda con características especiais a curto prazo  32700

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C) 30000
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ANEXO II 
(continuación)

DEBE/HABER Euros

1.    Importe neto da cifra de negocios 40100

2.    Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación 40200

3.    Traballos realizados pola empresa para o seu activo 40300

4.    Aprovisionamentos 40400

5.    Outros ingresos de explotación 40500

6.    Gastos de persoal 40600

7.    Outros gastos de explotación 40700

8.    Amortización do inmobilizado 40800

9.    Imputación de subvencións de inmobilizado non financeiro e outras 40900

10.  Excesos de provisións  41000

11.  Deterioración e resultado por alleamentos do inmobilizado 41100

12.  Diferencia negativa de combinacións de negocio 41200

13.  Outros resultados 41300

A)   RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 49100

14.  Ingresos financeiros  41400

a)    Imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro 41430

b)    Outros ingresos financeiros 41490

15.  Gastos financeiros 41500

16.  Variación do valor razoable en instrumentos financeiros 41600

17.  Diferenzas de cambio 41700

18. Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos financeiros 41800

19.  Outros ingresos e gastos de carácter financeiro 42100

a)    Incorporación ao activo de gastos financeiros 42110

b)    Ingresos financeiros derivados de convenios de acredores 42120

c)    Resto de ingresos e gastos 42130

B)   RESULTADO FINANCEIRO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) 49200

C)   RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A + B) 49300

20.  Impostos sobre beneficios 41900

D)   RESULTADO DO EXERCICIO (C + 20) 49500

2. CONTA DE PERDAS E GANANCIAS ABREVIADA

A PERSOA REPRESENTANTE OU RESPONSABLE ECONÓMICO-FINANCEIRO DECLARA que os datos anteriores son certos e que 
responden á realidade contable provisional dos centros de traballo do CEEIS/EIL da entidade solicitantes en Galicia para a anualidade 2020

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE OU RESPONSABLE ECONÓMICO-FINANCEIRO

Lugar e data

, de de
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