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* Continuación do cumprimento das normas de
correcta elaboración e control das fórmulas maxis-
trais e preparados polas oficinas de farmacia e ser-
vizos de farmacia hospitalarios.

* Programa de estudo e avaliación do reintegro
de gastos de produtos farmacéuticos: avaliación da
información dispoñible, análise de alternativas aos
reintegros, avaliación da circular en vigor.

CONSELLERÍA DE TRABALLO

Orde do 25 de setembro de 2006 pola
que se aproban as bases reguladoras do
programa de axudas á xeración da acti-
vidade no marco do proxecto europeo
Equal Compostela Social, cofinanciado
polo Fondo Social Europeo e se procede
á súa convocatoria para o ano 2006.

Con data do 29 de marzo de 2004 publícase no
BOE a Resolución do 18 de marzo de 2004, da Uni-
dade Administradora do Fondo Social Europeo, pola
que se convocan as axudas do Fondo Social Europeo
correspondentes á iniciativa comunitaria Equal II
en España.

A iniciativa Equal enmárcase dentro da estratexia
europea polo emprego, así como dentro da estratexia
integrada a escala comunitaria de loita contra a dis-
criminación e a exclusión social. Ten como misión
a de contribuír ao desenvolvemento do emprego
impulsando a empregabilidade, o espírito de empre-
sa, a adaptabilidade, a igualdade de oportunidades
e o investimento en recursos humanos.

Con data do 17 de xuño de 2004, o Concello de
Santiago de Compostela dispuxo presentar a soli-
citude de participación na convocatoria, e na mesma
data o Concello de Santiago de Compostela, a Con-
sellería de Traballo, os concellos de Ames,
Boqueixón, Brión, Teo, Val do Dubra, Vedra, a Uni-
versidade de Santiago de Compostela, a Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago
de Compostela, a Fundación para o Desenvolvemento
da Comarca de Santiago, a Asociación Plataforma
polo Emprego e Caja de Ahorros de Galicia-Obra
Social de Caixa Galicia, subscriben un convenio
de colaboración para a constitución da Agrupación
de Desenvolvemento para desenvolver o proxecto
Compostela Social, Obradoiros de Empresarios para
a Inserción Sociolaboral.

A Subdirección Xeral da Unidade Administradora
do Fondo Social Europeo, como autoridade de xes-
tión do Programa da iniciativa comunitaria Equal II,
con data do 17 de novembro de 2004 resolve aprobar
a participación do proxecto Compostela Social, no
dito programa para os anos 2005, 2006 e 2007, e
con data do 29 de abril de 2005 notificou a acep-
tación dos documentos que acreditan o cumprimento
das condicións de constitución da Agrupación de
Desenvolvemento, de revisión do programa de tra-
ballo e de axuste do orzamento á cantidade con-
cedida, conforme as instrucións da UAFSE.

A Consellería de Traballo, segundo o disposto no
Decreto 536/2005, do 6 de outubro, polo que se
establece a súa estrutura orgánica, é competente no
desenvolvemento das políticas activas de emprego
en Galicia, e seguindo os principios de complemen-
tariedade e transferencia ás políticas xerais daquelas
actividades desenvolvidas e validadas dentro do
proxecto Equal Compostela Social participa, a través
da Dirección Xeral de Promoción do Emprego, como
órgano executor de parte das actuacións desenvol-
vidas no marco do proxecto Equal Compostela Social.

O proxecto Equal Compostela Social ten por obxec-
to promover o espírito de empresa e a creación de
empresas nos concellos participantes, como medio
para a incorporación sociolaboral das persoas con
máis dificultades de inserción no mercado de
traballo.

Este proxecto está cofinanciado polo Fondo Social
Europeo no marco da iniciativa comunitaria Equal II,
cunha taxa de cofinanciamento do 75%. O orzamento
total do proxecto é de 1.329.755,64 euros, sendo
a achega do FSE de 997.316,76 euros, e a achega
dos socios de 332.438,92 euros.

A Agrupación de Desenvolvemento do proxecto
Compostela Social, Obradoiros de Empresarios para
a Inserción Sociolaboral, dentro da súa actua-
ción 1.5, destinada a facilitar o acceso dos empren-
dedores e emprendedoras a sistemas de financia-
mento, establece a creación dun programa de axudas
para o fomento do autoemprego subvencionando tan-
to a creación e constitución de novas empresas coma
o inicio de actividade empresarial como autóno-
mos/as, cun importe total para os anos 2006 e 2007
de 224.000 euros.

A xestión do dito réxime de axudas levarao a cabo
a Consellería de Traballo en virtude do acordo da
asemblea da Agrupación de Desenvolvemento Com-
postela Social, do 27 de xuño de 2005, e de con-
formidade co disposto no artigo 16 do Regulamento
de réxime interior da AD, aprobado o 17 de febreiro
de 2005.

Neste marco, procede a aprobación das bases regu-
ladoras do programa de axudas á xeración da acti-
vidade no marco do proxecto europeo Equal Com-
postela Social, que se aplicarán a través das con-
vocatorias para o ano 2006 e 2007.

Por todo o anterior, consultado o Consello Galego
de Relacións Laborais, de acordo co informe do
Comité de Dirección da Agrupación de Desenvol-
vemento Compostela Social, na súa xuntanza do 31
de xullo de 2006, e de conformidade coas atribucións
que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22
de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Apróbanse as bases reguladoras do programa de
axudas á xeración de actividade no marco do proxec-
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to europeo Equal Compostela Social, que se xuntan
como anexo I a esta orde, cun período de vixencia
para os exercicios 2006 e 2007.

Artigo 2º

Convócanse para o ano 2006 as axudas á xeración
de actividade no marco do proxecto europeo Equal
Compostela Social. O financiamento destas axudas
levarase a cabo con cargo á actuación 1.5 do Programa
Equal Compostela Social, polo que a súa concesión
estará suxeita á existencia de crédito adecuado e sufi-
ciente na dita actuación. No exercicio 2006 as axudas
recollidas nesta orde financiaranse con cargo á apli-
cación orzamentaria 16.02.241A.470.0, código proxec-
to 2006 00 563, cun crédito de 168.000,00 euros reco-
llidos na Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2006.

As solicitudes deberán presentarse segundo o
modelo do anexo II, xunto coa documentación que
se indica nas bases reguladoras, no prazo dun mes,
que comezará a partir do día seguinte ao da publi-
cación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Disposición adicional

Única.-Apróbase a delegación de atribucións do
conselleiro de Traballo no director xeral de Pro-
moción do Emprego, para resolver a concesión ou
denegación das axudas e subvencións previstas nesta
orde, para autorizar, dispoñer, recoñecer a obriga
e propoñer os correspondentes pagamentos, así como
para resolver os procedementos de reintegro das sub-
vencións indebidamente percibidas polos seus bene-
ficiarios, respecto das resolucións concesorias, das
que traen causas, ditadas por delegación do con-
selleiro.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o director xeral de Promoción
do Emprego para que dite, no ámbito das súas com-
petencias, as resolucións e instrucións necesarias
para o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

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

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2006.

Ricardo Jacinto Varela Sánchez
Conselleiro de Traballo

ANEXO I

Bases reguladoras do programa de axudas á xeración
de actividade no marco do proxecto da iniciativa

comunitaria Equal Compostela Social

Primeira.-Obxecto, finalidade e principios de
xestión.

1. Estas bases teñen por obxecto establecer a regu-
lación do programa de axudas á xeración de acti-
vidade no marco do proxecto da iniciativa comu-
nitaria Equal Compostela Social, Obradoiros de

Empresarios para a Inserción Sociolaboral, en réxi-
me de concorrencia competitiva, destinadas ao
fomento do autoemprego mediante a creación de
novas empresas ou iniciando unha actividade como
traballadores autónomos.

2. As solicitudes, tramitación e concesión destas
axudas axustaranse ao disposto no texto refundido
da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Gali-
cia; na Lei de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia; no Decreto 287/2000, do 21
de novembro; na normativa comunitaria relativa aos
fondos estruturais, ao Programa español da iniciativa
comunitaria Equal e o seu complemento de progra-
ma, e nestas bases.

3. A xestión deste programa realizarase de acordo
cos seguintes principios:

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

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados.

c) Eficiencia na asignación e na utilización dos
recursos públicos.

Segunda.-Beneficiarios.

1. Poderán ser beneficiarios das axudas previstas
neste programa as empresas de nova creación, cal-
quera que sexa a forma xurídica que adopten, ou
os traballadores autónomos que se constitúan e ini-
cien a súa actividade no marco do proxecto Equal
Compostela Social, sempre que cumpran as condi-
cións establecidas nestas bases e os seguintes
requisitos:

a) Iniciar a súa actividade a partir do 1 de abril
do ano 2006. Para os efectos deste programa enten-
derase como data de inicio de actividade aquela
en que o solicitante cause alta no imposto de acti-
vidades económicas ou, de ser o caso, no censo de
obrigados tributarios do Ministerio de Economía e
Facenda.

b) Ter iniciada a actividade e, no caso de persoa
xurídica, ter constituída a sociedade co apoio, ase-
soramento e seguimento do proxecto Equal Com-
postela Social.

c) Ter o seu domicilio fiscal e social, e o seu
centro de traballo nun dos concellos participantes
do proxecto Equal Compostela Social (Ames,
Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Val do
Dubra, Vedra e Teo).

d) No caso das persoas físicas, deben ser usuarias
do proxecto Equal Compostela Social que estean
desempregadas no momento inmediatamente ante-
rior ao inicio da actividade.

e) No caso das persoas xurídicas, cando menos
un dos seus compoñentes ten que ser usuario do
proxecto Equal Compostela Social, que estea desem-
pregado no momento inmediatamente anterior ao ini-
cio da actividade.
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f) Estar ao día das 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.

2. Para os efectos das axudas previstas neste pro-
grama, terán a consideración de desempregados/as
aqueles que figuren inscritos/as como demandantes
de emprego no Servizo Público de Emprego e que,
pola súa vez, carezan de ocupación segundo o infor-
me da vida laboral da Tesouraría Xeral da Segu-
ridade Social na data da súa alta no correspondente
réxime da Seguridade Social.

3. Non poderán obter a condición de beneficiarios
do programa regulado nestas bases as persoas ou
entidades nas cales concorran as circunstancias pre-
vistas no artigo 13.2º da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións.

Terceira.-Financiamento.

As axudas reguladas nestas bases están cofinan-
ciadas polo Fondo Social Europeo no marco da ini-
ciativa comunitaria Equal II, cunha taxa de cofi-
nanciamento do 75%, e cunha taxa do 25% con
fondos propios da Comunidade Autónoma de Galicia.

A concesión das axudas previstas nestas bases
estará suxeita á existencia de crédito orzamentario.

O pagamento das axudas, cuxa concesión se regula
nestas bases, será financiado con cargo aos créditos
da aplicación orzamentaria que se determina no arti-
go segundo da orde de convocatoria.

Cuarta.-Axudas.

Coa finalidade de apoiar parcialmente o financia-
mento do inicio da actividade empresarial poderán
concederse axudas cunha contía máxima de 4.800
euros, por proxecto empresarial, con independencia
do número de beneficiarios que a compoñan.

A contía da axuda poderá acadar o 100% dos gastos
subvencionables.

Quinta.-Gastos subvencionables.

1. Terán a consideración de gastos subvenciona-
bles os considerados como correntes e de primeiro
establecemento realizados durante os catro primeiros
meses da actividade, nos seguintes conceptos,
excluídos impostos:

-Existencias iniciais de mercadorías: adquisición
de primeiras compras de mercadorías, materias pri-
mas e outros consumibles de produción.

-Gastos de arrendamentos: locais e/ou equipos.

-Primas de seguros.

-Abastecementos e gastos correntes.

-Gastos de formalización e constitución da socie-
dade, se é o caso.

2. Estas axudas teñen carácter finalista, polo que
o importe da subvención concedida non poderá ser
utilizado con outros fins. O investimento en activo

fixo e as axudas directas á contratación de traba-
lladores quedan exceptuadas desta axuda.

Sexta.-Competencia.

A competencia para coñecer e resolver as axudas
previstas nestas bases, por delegación do conselleiro
de Traballo, corresponderalle ao director xeral de
Promoción do Emprego.

Sétima.-Presentación de solicitudes, forma e prazo.

1. As solicitudes deberán presentarse nun modelo
normalizado que figura como anexo II, dispoñible
nas oficinas do Programa Equal Compostela Social,
e na Dirección Xeral de Promoción do Emprego da
Consellería de Traballo.

2. As solicitudes de axudas e subvencións dirixi-
ranse ao director xeral de Promoción do Emprego
da Consellería de Traballo, e presentaranse nos
rexistros xerais dos concellos participantes no
proxecto Equal Compostela Social, ou na Dirección
Xeral de Promoción do Emprego da Consellería de
Traballo, ou por calquera das formas previstas no
artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

3. O prazo para a presentación das solicitudes será
o establecido no artigo 2º da orde de convocatoria.

4. Para a presentación das solicitudes de axudas
os beneficiarios contarán co asesoramento e apoio
dos técnicos do proxecto Equal Compostela Social,
que así mesmo prestarán o apoio necesario para a
presentación de solicitudes doutros programas de
axudas e subvencións á creación de emprego con-
vocados pola Consellería de Traballo que sexan
compatibles.

5. A presentación da solicitude da axuda por parte
do interesado comportará a autorización ao órgano
xestor para solicitar as certificacións que deban emi-
tir a Axencia Estatal da Administración Tributaria,
a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Con-
sellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia,
segundo o establecido no artigo 43 da Lei 7/2005,
do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comu-
nidade Autónoma de Galicia para o ano 2006 (DOG
nº 250, do 30 de decembro).

6. Mediante a presentación da solicitude de sub-
vención o interesado presta expresamente o seu con-
sentimento á Consellería de Traballo para incluír
e facer públicos os datos relevantes referidos ás axu-
das e subvencións recibidas, así como ás sancións
impostas, nos rexistros públicos de axudas, subven-
cións e convenios e de sancións administrativas,
regulados 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 (DOG nº 153, do 9 de
agosto). Os dereitos de acceso, rectificación, con-
sulta, cancelación e oposición de datos de carácter
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persoal exerceranse ante o rexistro público da Con-
sellería de Economía e Facenda; edificio adminis-
trativo de San Caetano s/n, 15781 Santiago de Com-
postela, de conformidade coas prescricións da Lei
orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección
de datos de carácter persoal.

Oitava.-Documentación.

As solicitudes deberán ir acompañadas do orixinal
ou fotocopia compulsada da seguinte documenta-
ción:

a) No caso de persoas xurídicas, documento de
identidade e poder suficiente para actuar en nome
da sociedade do representante que asine a solicitude.

b) Documento de identidade e acreditación do NIF,
se o solicitante é empresario individual, ou CIF can-
do se trate de persoas xurídicas.

c) No caso de sociedades, escritura de constitución
e inscrición no Rexistro Mercantil ou, se é o caso,
no Rexistro de Cooperativas ou, de ser o caso, com-
promiso de constitución e inscrición no período que
se estableza na resolución de concesión.

d) Alta no imposto de actividades económicas ou,
de ser o caso, alta no censo de obrigados tributarios
no Ministerio de Economía e Facenda ou, de ser
o caso, compromiso de alta no período que se esta-
bleza na resolución de concesión.

e) Memoria xustificativa do proxecto empresarial
e estudo de viabilidade a tres anos, no modelo nor-
malizado que figura como o anexo IV, que deberá
recoller as circunstancias que concorran no proxecto
das sinaladas na base décima, e que permitan aplicar
os criterios de valoración que servirán de funda-
mento para a concesión da axuda.

f) Facturas ou, no seu defecto, facturas pro-forma
ou orzamento dos gastos subvencionables que se
vaian ter en conta para a concesión da axuda.

g) Documento de identidade do empresario/a e dos
traballadores.

h) Alta no correspondente réxime da Seguridade
Social do empresario/a e dos traballadores ou, de
ser o seu caso, compromiso para a xustificación da
alta na Seguridade Social no período que se estableza
na resolución de concesión.

i) Documentos acreditativos dos períodos de ins-
crición como demandante de emprego na oficina
pública de emprego do empresario/a e os traba-
lladores.

j) Informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da
Seguridade Social, acreditativo do tempo de per-
manencia en desemprego, do/a empresario/a e os
traballadores.

k) De ser o caso, documentos acreditativos da per-
tenza a algún dos colectivos de difícil inserción
laboral.

l) De ser o caso, copia dos contratos de traballo
dos traballadores.

m) Informe de Equal Compostela Social sobre a
valoración no proxecto dos requisitos exixidos para
formar parte do proxecto Equal.

n) Declaración comprensiva do conxunto de todas
as solicitudes de axudas efectuadas ou concedidas,
para o mesmo proxecto ou actividade, perante as
administracións públicas competentes ou outros
entes públicos, segundo o modelo do anexo V, con
indicación de que coñece as regras de minimis de
acumulación de subvencións establecidas no Regu-
lamento CE 69/2001, do 12 de xaneiro de 2001.

ñ) Ficha de solicitude de transferencia bancaria
e certificación da entidade bancaria acreditativa de
que o solicitante é titular da conta, segundo o modelo
do anexo VI desta orde.

Novena.-Instrución e tramitación.

Se a solicitude non estivese debidamente cuberta
ou non se achegase a documentación exixida, a uni-
dade administrativa encargada da tramitación do
expediente, de conformidade co disposto no artigo 71
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurí-
dico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común, requirirán o interesado para
que, nun prazo de 10 días, emende a falta ou presente
os documentos preceptivos, coa advertencia de que,
se así non o fixese, se considerará que desistiu da
súa petición, logo de resolución, que deberá ser dita-
da nos termos previstos no artigo 42 da antedita
lei.

Décima.-Criterios obxectivos de adxudicación das
axudas.

1. Unha vez comprobada a viabilidade técnica e
económica do proxecto, para determinar a concesión
e o importe da axuda teranse en conta os seguintes
criterios de valoración:

a) Emprego xerado.

b) Porcentaxe de mulleres no emprego xerado.

c) Contribución á integración de colectivos en
situación desfavorable para a integración socio-
laboral.

d) Contribución á integración de colectivos en
situación ou risco de exclusión social.

e) Actividades emerxentes ou novos filóns de
emprego.

f) Incorporación de novas tecnoloxías da informa-
ción e as comunicacións.

g) Utilización de recursos da zona.

h) Incidencia na creación e mantemento do empre-
go no contorno en que se desenvolve o proxecto.

i) Interese e adecuación aos obxectivos do proxecto
Equal Compostela Social.

j) Contribución á mellora do ambiente.

k) Inexistencia doutros apoios públicos ou privados
ao proxecto.
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2. Estes criterios terán a mesma importancia, con
independencia da orde en que figuran recollidos.

Décimo primeira.-Procedemento de concesión das
axudas.

1. O procedemento para a concesión das axudas
do programa regulado nestas bases tramitarase en
réxime de concorrencia competitiva ao cal se refire
o artigo 78.8º do texto refundido da Lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

2. A ordenación e instrución do procedemento
corresponderá á Dirección Xeral de Promoción do
Emprego da Consellería de Traballo.

3. Unha vez efectuado o exame das solicitudes,
estas serán sometidas a informe da comisión de ava-
liación, que emitirá un informe sobre cada un dos
proxectos presentados valorándoos e puntuándoos
de acordo cos criterios establecidos na base décima.

4. A comisión de avaliación estará integrada polos
seguintes membros:

Presidente: o subdirector xeral de Apoio á Con-
tratación e a Emprendedores.

Vogais:

-O xefe do Servizo de Apoio a Emprendedores.

-Un funcionario designado polo director xeral de
Promoción do Emprego, que actuará como secretario
da comisión.

-A coordinadora xeral do proxecto Equal Compos-
tela Social.

-Un representante da Dirección Técnica da Agru-
pación de Desenvolvemento Compostela Social.

5. O réxime de funcionamento da comisión de ava-
liación axustarase ao disposto no capítulo II do títu-
lo II da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común.

6. Os informes da comisión de avaliación serán
postos en coñecemento do comité director da Agru-
pación de Desenvolvemento Compostela Social para
o seu informe preceptivo e non vinculante. Con toda
a documentación, a comisión de avaliación formulará
a proposta de concesión ao director xeral de Pro-
moción do Emprego.

7. Aquelas solicitudes de axudas que, cumprindo
todos os requisitos, non fosen resoltas favorablemen-
te na primeira convocatoria por falta de crédito orza-
mentario suficiente, serán tidas en conta na segunda
convocatoria, sempre que conste no expediente a
solicitude do interesado neste sentido.

Duodécima.-Resolución e recursos.

1. Logo da fiscalización pola intervención das pro-
postas emitidas pola comisión de avaliación, as reso-
lucións serán ditadas polo director xeral de Pro-
moción do Emprego, por delegación do conselleiro
de Traballo, e deberán serlles notificadas aos inte-

resados. As resolucións de concesión ou de dene-
gación, deberán ser sempre motivadas.

2. O prazo para resolver e notificar a resolución
será de tres meses que se computarán desde a data
de presentación da totalidade da documentación no
rexistro do órgano competente para a súa tramitación.
Transcorrido o devandito prazo sen que se ditase
resolución expresa, entenderase desestimada a soli-
citude de acordo co establecido nos artigos 1 e 2
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 procedemento
administrativo común.

3. As resolucións que se diten neste procedemento
esgotan a vía administrativa e contra delas cabe
interpoñer recurso contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses, ante o órgano competente da
xurisdición contencioso-administrativa, e poderá
formularse, con carácter potestativo, recurso de repo-
sición, no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que
ditou a resolución impugnada, de conformidade co
disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa, e na
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

4. A resolución favorable conterá a referencia a
que a Unión Europea, a través do Fondo Social Euro-
peo, no marco da iniciativa comunitaria Equal II,
cofinancia a axuda concedida nunha porcentaxe do
75 por cento.

Décimo terceira.-Xustificación do pagamento.

De non achegarse con anterioridade, o pagamento
das axudas quedará condicionado á presentación do
orixinal ou copia compulsada, no prazo, nos termos
e na forma que se estableza na resolución de con-
cesión, da documentación que se exixa de forma
expresa nela, entre a que deberá figurar a relacio-
nada nos puntos seguintes:

-Documentación xustificativa para acreditar o
cumprimento da actividade para a que se concedeu
a axuda.

-De non achegarse coa solicitude: alta no imposto
de actividades económicas ou, de ser o caso, alta
no censo de obrigados tributarios no Ministerio de
Economía e Facenda, alta no correpondente réxime
da Seguridade Social do/a empresario/a e dos tra-
balladores, e no caso de sociedades, escritura de
constitución e inscrición no Rexistro Mercantil ou,
se é o caso, no Rexistro de Cooperativas.

-Xustificación dos gastos efectivamente realizados,
mediante a achega das facturas ou documentación
acreditativa da realización dos gastos subvencio-
nables.

-Declaración complementaria da establecida na
base sétima, letra n) do conxunto das axudas soli-
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citadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as
pendentes de resolución, para o mesmo proxecto,
das distintas administracións públicas competentes
ou outros entes públicos; ou, de ser o caso, unha
declaración de que non solicitou nin percibiu outras
axudas e subvencións.

Décimo cuarta.-Incompatibilidades.

As axudas reguladas nestas bases non poderán ser,
illadamente ou en concorrencia coas concedidas por
outras administracións ou entes públicos ou priva-
dos, nacionais ou internacionais, de tal contía que
superen o custo total da actividade subvencionada
que vai desenvolver o beneficiario.

Décimo quinta.-Axudas baixo as condicións de
minimis.

As axudas establecidas nestas bases quedan some-
tidos ao réxime de axudas de minimis, polo tanto
non poderán exceder os límites cuantitativos
(100.000 euros nun período de tres anos) estable-
cidos no regulamento CE nº 69/2001 da Comisión
da Unión Europea, do 12 de xaneiro de 2001, relativo
á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás
axudas de minimis (DOCE nº L 10, do 13 de xaneiro
de 2001).

Décimo sexta.-Obrigas dos beneficiarios.

Son obrigas dos beneficiarios:

a) Estar ao día das 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 ditar-
se a proposta de resolución de concesión e realizar
a proposta de pagamento da subvención.

b) Comunicarlle ao órgano concedente calquera
modificación das condicións tidas en conta para a
concesión da subvención, así como dos compromisos
e obrigas asumidos polos beneficiarios e, de ser o
caso, a obtención concorrente de subvencións, axu-
das, ingresos ou recursos que financien a actividade
subvencionada. Esta comunicación deberá efectuar-
se tan pronto como se coñeza, e, en todo caso, con
anterioridade á xustificación da aplicación dada aos
fondos percibidos.

c) Adoptar as medidas axeitadas de difusión para
darlle publicidade ao financiamento público das
actuacións subvencionadas pola Consellería de Tra-
ballo, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nos
termos establecidos no Regulamento (CE)
1159/2000, da Comisión, do 30 de maio de 2000,
sobre actividades de información e publicidade.

d) O sometemento ás actuacións de control, com-
probación e inspección que efectuará a Consellería
de Traballo, ás de control financeiro que corres-
pondan, se é o caso, á Intervención Xeral da Comu-
nidade Autónoma, ás previstas na lexislación do Tri-
bunal de Contas e do Consello de Contas, ou a outros
órganos da Administración do Estado ou da Unión

Europea, e achegar canta información lle sexa requi-
rida no exercicio das actuacións anteriores.

e) Aqueloutras obrigas establecidas no artigo 78
do texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, conforme a
redacción dada pola Lei 14/2004, do 29 de decem-
bro, de medidas tributarias e de réxime admi-
nistrativo.

Décimo sétima.-Modificación da resolución con-
cesoria.

Toda alteración das condicións tidas en conta para
a concesión das axudas, así como a obtención con-
corrente de subvencións e axudas outorgadas por
outras administracións ou outros entes públicos ou
privados, nacionais ou internacionais, poderá dar
lugar á modificación da resolución de concesión e,
eventualmente, á súa revogación.

Décimo oitava.-Revogación e reintegro.

Procederá a revogación das axudas, así como o rein-
tegro total ou parcial das cantidades percibidas e a
exixencia do xuro de demora, nos casos e nos termos
previstos no artigo 78 do texto refundido da Lei de
réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado
polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, con-
forme a redacción dada pola Lei 14/2004, do 29 de
decembro, de medidas tributarias e de réxime admi-
nistrativo, e no artigo 19 do Decreto 287/2000, do
21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime
de axudas e subvencións públicas da Comunidade
Autónoma de Galicia.

A obriga de reintegro establecida no parágrafo
anterior enténdese sen prexuízo do establecido no
Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo
que se aproba o texto refundido da Lei sobre infrac-
cións e sancións na orde social.

Décimo novena.-Seguimento e control.

A Dirección Xeral de Promoción do Emprego pode-
rá comprobar, en todo momento, a aplicación das
subvencións concedidas para os fins programados.
Para estes efectos, os beneficiarios deberán cumprir
as obrigas de comprobación que se establecen nestas
bases e na resolución de concesión.

Sen prexuízo das facultades que teñan atribuídas
outros órganos da Administración do Estado ou da
Comunidade Autónoma, a Consellería de Traballo
levará a cabo a función de control, así como da ava-
liación e seguimento deste programa.

Para realizar as ditas funcións poderanse utilizar
cantos medios estean á disposición da Consellería
de Traballo para comprobar o cumprimento dos
requisitos exixidos nestas bases e demais normas
vixentes que resulten de aplicación.

Os técnicos do programa Equal Compostela Social,
que realizan os labores de acompañamento e ase-
soramento colaborarán nas actuacións de seguimento
e avaliación das empresas unha vez iniciada a súa
actividade.



No 190 L Luns, 2 de outubro de 2006 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 14.765



14.766 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 190 L Luns, 2 de outubro de 2006



No 190 L Luns, 2 de outubro de 2006 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 14.767


