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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

ORDE do 24 de setembro de 2015 pola que se modifica a Orde do 12 de agosto 
de 2015 pola que se  establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos 
á contratación das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía 
xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2015.

A Orde do 12 de agosto de 2015, da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se 
establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación das persoas 
mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo 
de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015, regula os progra-
mas dirixidos a incrementar a ocupabilidade das persoas mozas que nin estudan, nin traba-
llan, nin reciben formación, no marco da Estratexia europea para o emprego, do Programa 
nacional de reformas, da Estratexia española de activación para o emprego 2014-2016, 
do Sistema nacional de garantía xuvenil, do respectivo Plan anual de política de emprego 
(PAPE) e no eido da colaboración institucional e o diálogo social entre o goberno galego e 
os axentes económicos e sociais de Galicia.

Esta convocatoria enmárcase dentro do Programa operativo de emprego xuvenil, cofi-
nanciado cunha porcentaxe do 91,89 % pola Iniciativa de emprego xuvenil e o Fondo Social 
Europeo para o período 2014-2020, coa pretensión de chegar ao maior número de benefi-
ciarios posible. Por este motivo e tendo en conta a data de publicación da orde, considérase 
conveniente modificar a orde de convocatoria coa finalidade de ampliar o prazo xeral de 
presentación de solicitudes así como incrementar a contía dos incentivos establecidos.

Por isto, no exercicio das facultades que teño conferidas polo artigo 34 da Lei 1/1983, 
do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia e en aplicación 
das competencias atribuídas no Decreto 42/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece 
a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar, 

RESOLVO:

Artigo único. Modificación da Orde do 12 de agosto de 2015, da Consellería de Traballo 
e Benestar, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á con-
tratación das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao 
Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015

A Orde do 12 de agosto de 2015, da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se 
establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas 
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mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo 
de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015, queda modificada 
como sigue:

Un. O punto 6 do artigo 6 queda redactado do seguinte modo: 

«6. O prazo xeral para a presentación das solicitudes das axudas establecidas nesta 
orde comezará o día seguinte ao da publicación da presente orde e rematará o 31 de ou-
tubro de 2015».

 Dous. O punto 8 do artigo 6 queda redactado do seguinte modo:

«8. As axudas establecidas nesta orde polas contratacións subvencionables formali-
zadas a partir da entrada en vigor desta orde deberán solicitarse ata o último día do mes 
seguinte á data en que se inicie a relación laboral e, en todo caso, respectando o prazo 
xeral do 31 de outubro de 2015 establecido no punto 6».

Tres. O punto 1 do artigo 19 queda redactado do seguinte modo: 

«1. Serán subvencionables ao abeiro deste programa as contratacións indefinidas reali-
zadas desde o 1 de outubro de 2014 ata o 31 de outubro de 2015 formalizadas con persoas 
mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil».

Catro. O artigo 21 queda redactado do seguinte modo: 

«Artigo 21. Contías dos incentivos

1. As contratacións indefinidas iniciais incentivaranse cunha axuda equivalente ao 100 % 
do custo salarial establecido no contrato que se subvenciona, excluídas as cotizacións em-
presariais á Seguridade Social e calculado sobre dúas anualidades. Esta subvención non 
poderá ser superior á contía do salario establecida no convenio colectivo sectorial ou de 
empresa aplicable ao contrato que se subvenciona.

2. A contía do incentivo será proporcional ao tempo efectivo de traballo en función da 
xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, no seu de-
fecto, da xornada ordinaria máxima legal.

3. Os beneficios establecidos á contratación neste capítulo non poderán, en concorren-
cia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 100 % do custo salarial 
de dúas anualidades correspondentes ao contrato que se subvenciona».
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Cinco. Engádese unha letra f) ao punto 1 do artigo 24 co seguinte contido:

«f) Se é o caso, extracto do balance provisional contable da entidade beneficiaria, asina-
do e selado, que permita verificar a contabilidade separada dos gastos subvencionados e 
da subvención concedida. Os documentos contables que se achegen deben incluír as con-
tas ou as subcontas en que se contabilizaron os gastos imputados, as datas e os números 
dos asentos contables, e a indicación específica do seu cofinanciamento polo Fondo Social 
Europeo. Estes documentos contables poden ir acompañados dunha breve explicación 
sobre a sistemática de contabilización dos gastos».

Seis. O artigo 27 queda redactado do seguinte modo: 

«Artigo 27. Ámbito temporal de aplicación e contratacións subvencionables

Serán subvencionables ao abeiro deste programa as contratacións de carácter temporal 
realizadas desde o 1 de outubro de 2014 ata o 31 de outubro de 2015 formalizadas con 
persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, así como as súas trans-
formacións en contratos indefinidos».

Sete. O artigo 29 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 29. Contías dos incentivos

1. As contratacións temporais incentivaranse cunha axuda equivalente ao 50 % do custo 
salarial establecido no contrato que se subvenciona, excluídas as cotizacións empresariais 
á Seguridade Social. No suposto de que a persoa contratada sexa muller, persoa discapa-
citada ou unha persoa na que concorra algún dos factores de exclusión social recollidos 
no artigo 3 da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, o incentivo 
será equivalente ao 60 % do custo salarial establecido no contrato que se subvenciona, 
excluídas as cotizacións empresariais á Seguridade Social.

No caso de que a contratación sexa realizada para prestar servizos en empresas per-
tencentes a sectores estratéxicos segundo se define no artigo 3 desta orde, a contía do 
incentivo será unha axuda equivalente ao 65 % do custo salarial establecido no contrato 
que se subvenciona, excluídas as cotizacións empresariais á Seguridade Social.
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En ningún caso a contía destas subvencións poderá ser superior á contía do salario 
establecida no convenio colectivo sectorial ou de empresa aplicable ao contrato que se 
subvenciona.

2. A transformación de contratos temporais en indefinidos incentivaranse cunha axuda 
equivalente ao 60 % do custo salarial establecido no contrato que se subvenciona, excluí-
das as cotizacións empresariais á Seguridade Social e calculado sobre dúas anualida-
des. No suposto de que a persoa contratada sexa muller, persoa discapacitada ou unha 
persoa na que concorra algún dos factores de exclusión social recollidos no artigo 3 da 
Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, o incentivo será equiva-
lente ao 70 % do custo salarial, establecido no contrato que se subvenciona, excluídas as 
cotizacións empresariais á Seguridade Social e calculado sobre dúas anualidades.

No caso de que a contratación sexa realizada para prestar servizos en empresas per-
tencentes a sectores estratéxicos, segundo se define no artigo 3 desta orde, a contía do 
incentivo será unha axuda equivalente ao 75 % do custo salarial establecido no contrato 
que se subvenciona, excluídas as cotizacións empresariais á Seguridade Social e calcula-
do sobre dúas anualidades.

En ningún caso a contía destas subvencións poderá ser superior á contía do salario 
establecida no convenio colectivo sectorial ou de empresa aplicable ao contrato que se 
subvenciona.

3. Se a transformación se produce con anterioridade ao remate da duración inicial dun 
contrato temporal xa subvencionado, compensarase a parte da subvención concedida co-
rrespondente ao período non esgotado, reducindo na mesma contía o incentivo pola trans-
formación do contrato en indefinido.

O cálculo da contía que se vaia minorar da subvención que lle correspondería á trans-
formación farase do seguinte xeito: 

i. Divídese a subvención concedida polo contrato temporal entre o número de meses de 
duración deste contrato. 

ii. Calcúlase o número de meses que resta para o cumprimento do contrato temporal, a 
partir da data da transformación do contrato temporal en indefinido. 
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iii. E multiplícase o importe obtido na primeira operación (i) polo número de meses que 
restan por cumprir do contrato temporal. A contía resultante descontarase do importe total 
da subvención que corresponde á transformación, tendo en conta que o mes no que se 
leve a cabo a transformación do contrato en indefinido non será computado para efectos da 
compensación, sexa cal sexa o día do dito mes no que aquela se realice».

Oito. Engádese unha letra f) ao punto 1 do artigo 32 co seguinte contido:

«f) Se é o caso, extracto do balance provisional contable da entidade beneficiaria, asi-
nado e selado, que permita verificar a contabilidade separada dos gastos subvencionados 
e da subvención concedida. Os documentos contables que se acheguen deben incluír 
as contas ou as subcontas en que se contabilizaron os gastos imputados, as datas e os 
números dos asentos contables, e a indicación específica do seu cofinanciamento polo 
Fondo Social Europeo. Estes documentos contables poden ir acompañados dunha breve 
explicación sobre a sistemática de contabilización dos gastos».

Nove. Modifícanse parcialmente os anexos I-A e II-A.

Disposición transitoria única. Procedementos iniciados

As entidades que solicitaron as axudas previstas na Orde do 12 de agosto de 2015 pola 
que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das 
persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa 
operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015, entre o 21 
de agosto e a data de publicación desta orde, non terán que presentar unha nova solicitu-
de; a solicitude xa presentada resolverase conforme o disposto no novo texto.

Disposición derradeira. Entrada en vigor

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

Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2015

Beatriz Mato Otero 
Conselleira de Traballo e Benestar
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ANEXO I-A

PROCEDEMENTO

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL DE PERSOAS 
MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TR349I
DOCUMENTO

SOLICITUDE

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

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDADE ECONÓMICA (descrición) CNAE DATA INICIO ACTIVIDADE

Nº CONTRATACIÓNS POLAS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN Nº INSCRICIÓN NA S.S. Nº PERSOAS TRABALLADORAS DA EMPRESA (1)

(1) Nº de persoas traballadoras da empresa no ámbito territorial de Galicia

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

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

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

BOLETIN OFICIAL QUE CORRESPONDA AO CONVENIO COLECTIVO DE APLICACIÓN
BOLETÍN DATA DE PUBLICACIÓN NÚMERO DE BOLETÍN

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
a) Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 

b) Que non incorre en ningunha das incompatibilidades sinaladas no artigo 12 e non concorre ningunha das causas de exclusión sinaladas no 
artigo 22 da orde de convocatoria, non concorre ningunha das circunstancias previstas no número 2 do artigo 10 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e reúnense as condicións para ser beneficiaria de acordo co establecido no artigo 4 da 
orde de convocatoria. 

c) Que non foi excluída do acceso aos/ás beneficiarios/as derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o establecido no artigo 
46.2 do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infracións e sancións na orde 
social.

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO I-A 
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)

d) Que, para a mesma actividade ou proxecto, esta entidade solicitou e/ou obtivo as axudas que se relacionan a continuación:

AXUDA

Solicitada Concedida ANO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

e) Que esta entidade ten concedidas en réxime de minimis (Regulamento (CE) nº 1407/2013), neste ano e nos dous anteriores, as axudas 
seguintes:

ANO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, o/a solicitante comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña para a mesma actuación doutras 
administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Se a persoa solicitante é persoa xurídica, poder suficiente da persoa representante para actuar en nome da entidade

Declaración do cadro de persoal, neto e fixo, de todos os centros de traballo da empresa en Galicia no mes anterior ao mes de inicio da 
relación laboral da persoa traballadora contratada pola que se solicita subvención (anexo I-B)

Relación nominal das persoas traballadoras polas que se solicita subvención na que se inclúan os custos salariais totais anuais de cada persoa 
traballadora pola que se solicita subvención (anexo I-C) e a nómina do mes da contratación

Documentos TC2 correspondentes á mensualidade anterior ao mes de contratación e, se é o caso, documentos TC2 correspondentes á 
mensualidade de contratación obxecto de solicitude de subvención

Se é o caso, documentación acreditativa das baixas producidas polas causas previstas no artigo 20.4

Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta

Copia do DNI ou NIE da persoa representante, só no caso de non autorizar a súa consulta

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Copia do NIF de persoa xurídica, só no caso de non autorizar a súa consulta

Autorizo a Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, de conformidade co artigo 35.f da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se 
regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para 
consultar a documentación indicada anteriormente. 
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a 
que corresponde.

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de 
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde 
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de identidade da persoa representante no Sistema de verificación de 
datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, 
e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)
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ANEXO I-A 
(continuación)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de validación do NIF de persoas xurídicas que figuran en poder da Axencia 
Estatal da Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos 
servizos públicos.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de 
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a 
Consellería de Traballo e Benestar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a: 
lopd.traballo@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas mozas inscritas 
no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o 
ano 2015. 
Orde do 24 de setembro de 2015 pola que se modifica a Orde do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do programa 
de incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa Operativo de Emprego 
Xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar de Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO I-B

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL DE PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO 
SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

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

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

CADRO DE PERSOAL DE TODOS OS CENTROS DE TRABALLO DA EMPRESA EN GALICIA

MES ANTERIOR 
CONTRATACIÓN

Nº TOTAL DE PERSOAS 
TRABALLADORAS (1)

Nº PERSOAS 
TRABALLADORAS 

TEMPORAIS (2)

Nº PERSOAS 
TRABALLADORAS FIXAS (2)

Nº DE BAIXAS POR ALGUNHA 
DAS CAUSAS PREVISTAS NO 

ART. 20.4 (3)

TOTAIS A B C D

(1) Deberán incluírse todas as persoas traballadoras polas cales se cotizou segundo o TC2 no correspondente mes e respecto de todos os centros 
de traballo que teña a empresa na Comunidade Autónoma de Galicia, na primeira columna o total, na segunda as temporais e na terceira as 
fixas. 

(2) As persoas traballadoras con contratos de interinidade para substituír persoas traballadoras fixas con reserva de posto de traballo 
incluiranse na columna terceira (nº persoas traballadoras fixas) e non se incluirán na columna correspondente ao número de persoas 
traballadoras temporais. Se a persoa traballadora con contrato de interinidade substitúe unha persoa traballadora con obrigación de 
cotización, e que consta no TC2, a persoa interina non se computa. 

(3) Baixas das persoas traballadoras fixas que se producisen por dimisión ou por morte, xubilación, incapacidade permanente total ou absoluta 
ou grande invalidez legalmente recoñecidas ou por resolución durante o período de proba no correspondente mes.

CADRO DE PERSOAL NO MES ANTERIOR AO MES DE INICIO DA RELACIÓN LABORAL

CADRO DE PERSOAL FIXO E NETO PARA OS EFECTOS DE DETERMINAR QUE CONTRATACIÓNS PODERÍAN SER SUBVENCIONABLES

PERSOAS TRABALLADORAS FIXAS (C-D)

TOTALIDADE DO CADRO DE PERSOAL (A-D)

CADRO DE PERSOAL NO MES DA CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL

MES DA CONTRATACIÓN Nº TOTAL DE PERSOAS TRABALLADORAS Nº TOTAL DE PERSOAS TRABALLADORAS FIXAS

DECLARA
Que todos os datos consignados son certos e que responden á evolución do cadro de persoal no conxunto dos centros de traballo da empresa en 
Galicia.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data
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ANEXO I-C

INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL 
RELACIÓN DE PERSOAS TRABALLADORAS POLAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

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

ENDEREZO DO CENTRO DE TRABALLO (1) CÓDIGO CONTA COTIZACIÓN S.S.

(1) Cando se solicite subvención pola contratación de persoas traballadoras para máis dun centro de traballo na mesma provincia, indicarase o enderezo de todos eles.

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

RELACIÓN DE PERSOAS TRABALLADORAS POLAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

PROVINCIA

APELIDOS E NOME NIF DATA DE 
NACEMENTO SEXO TEMPO DE 

DESEMPREGO DATA DE INICIO (1) CUSTOS SALARIAIS 
TOTAIS ANUAIS

(1) Indíquese a data de inicio da relación laboral indefinida.

DECLARA
Que, como se acredita coa documentación que se achega, as persoas traballadoras relacionadas cumpren os requisitos e condicións exixidos na orde de convocatoria para cada caso, e solicita a subvención 
correspondente ás contratacións indefinidas que se indican.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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ANEXO I-D

DECLARACIÓN EXPRESA DOUTRAS AXUDAS EN RÉXIME DE MINIMIS

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

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
a) Que, para a mesma actividade ou proxecto, esta entidade solicitou e/ou obtivo las axudas que se relacionan a continuación:

AXUDA

Solicitada Concedida ANO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

e) Que esta entidade ten concedidas en réxime de minimis (Regulamento (CE) nº 1407/2013), neste ano e nos dous anteriores, as axudas 
seguintes:

ANO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, o/a solicitante comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña para a mesma actuación doutras 
administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data
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ANEXO I-E

INFORMACIÓN ÁS PERSOAS TRABALLADORAS

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

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE (administrador/a, xerente...)

INFORMA A

Don/dona , con NIF nº

1. Que o seu contrato laboral foi subvencionado a esta empresa cun importe de    (euros). 

2. Que o Fondo Social Europeo participa nun 91,89 % no financiamento da dita subvención no marco do Programa operativo de emprego xuvenil 

e a Iniciativa de emprego xuvenil.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

DECLARACIÓN DA PERSOA TRABALLADORA DE SER INFORMADA POLA EMPRESA DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

Don/dona , con NIF nº

Mediante este documento declara e recoñece que recibiu información da empresa de que a súa contratación foi obxecto dunha subvención 
cofinanciada, no marco do Programa operativo, polo Fondo Social Europeo e pola Iniciativa de emprego xuvenil cuxo obxectivo é aumentar a 
contratación das persoas mozas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, a través da intermediación e dos 
incentivos económicos.

SINATURA DA PERSOA TRABALLADORA

Lugar e data

, de de
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ANEXO II-A

PROCEDEMENTO

INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO 
SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL E A SÚA TRANSFORMACIÓN EN 
CONTRATO INDEFINIDO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDETR349L

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

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDADE ECONÓMICA (descrición) CNAE DATA INICIO ACTIVIDADE

Nº CONTRATACIÓNS POLAS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN Nº INSCRICIÓN NA S.S. Nº PERSOAS TRABALLADORAS DA EMPRESA (1)

(1) Nº de persoas traballadoras da empresa no ámbito territorial de Galicia

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

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

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

BOLETIN OFICIAL QUE CORRESPONDA AO CONVENIO COLECTIVO DE APLICACIÓN
BOLETÍN DATA DE PUBLICACIÓN NÚMERO DE BOLETÍN

TIPO DE INCENTIVOS

INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL

INCENTIVOS Á TRANSFORMACIÓN DE CONTRATOS TEMPORAIS EN INDEFINIDOS

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
a) Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 

b) Que non incorre en ningunha das incompatibilidades sinaladas no artigo 12 e non concorre ningunha das causas de exclusión sinaladas no 
artigo 30 da orde de convocatoria, non concorre ningunha das circunstancias previstas no número 2 do artigo 10 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e reúnense as condicións para ser beneficiaria de acordo co establecido no artigo 4 da 
orde de convocatoria. 

c) Que non foi excluída do acceso aos/ás beneficiarios/as derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o establecido no artigo 
46.2 do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infracións e sancións na orde 
social.

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO II-A 
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)

d) Que, para a mesma actividade ou proxecto, esta entidade solicitou e/ou obtivo as axudas que se relacionan a continuación:

AXUDA

Solicitada Concedida ANO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

e) Que esta entidade ten concedidas en réxime de minimis (Regulamento (CE) nº 1407/2013), neste ano e nos dous anteriores, as axudas 
seguintes:

ANO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, o/a solicitante comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña para a mesma actuación doutras 
administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Se a persoa solicitante é persoa xurídica, poder suficiente da persoa representante para actuar en nome da entidade

Declaración do cadro de persoal de todos os centros de traballo da empresa en Galicia no mes anterior ao mes de inicio da relación laboral 
da persoa traballadora contratada (anexo II-B)

Relación nominal das persoas traballadoras polas que se solicita subvención, con indicación do suposto e tipo de axuda que se solicita na cal 
se inclúan os custos salariais totais anuais de cada persoa traballadora pola que se solicita subvención (anexo II-C) e a nómina do mes da 
contratación

Documentos TC2 correspondentes á mensualidade anterior ao mes de realización da contratación temporal e, se é o caso, documentos TC2 
correspondentes á mensualidade de contratación obxecto de solicitude de subvención

Se é o caso, documentación acreditativa das baixas producidas polas causas previstas no artigo 28.3

Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta

Copia do DNI ou NIE da persoa representante, só no caso de non autorizar a súa consulta

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Copia do NIF de persoa xurídica, só no caso de non autorizar a súa consulta

Autorizo a Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, de conformidade co artigo 35.f da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e co artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se 
regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para 
consultar a documentación indicada anteriormente. 
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a 
que corresponde.

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de 
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde 
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de identidade da persoa representante no Sistema de verificación de 
datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, 
e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)
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ANEXO II-A 
(continuación)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de validación do NIF de persoas xurídicas que figuran en poder da Axencia 
Estatal da Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos 
servizos públicos.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de 
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a 
Consellería de Traballo e Benestar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a: lopd.traballo@xunta.
es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas mozas inscritas 
no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 
2015. 
Orde do 24 de setembro de 2015 pola que se modifica a Orde do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do programa 
de incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa Operativo de Emprego 
Xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar de Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO II-B

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE 
GARANTÍA XUVENIL E A SÚA TRANSFORMACIÓN EN CONTRATO INDEFINIDO 

DECLARACIÓN DO CADRO DE PERSOAL

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

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

CADRO DE PERSOAL NO MES ANTERIOR AO MES DA CONTRATACIÓN

MES
Nº TOTAL DE PERSOAS 

TRABALLADORAS INCLUÍDAS NO TC2 
DO MES DE REFERENCIA (1)

Nº DE BAIXAS POR ALGUNHA DAS 
CAUSAS PREVISTAS NO ART. 28.3 (2)

TOTAIS A B

(1) Deberán incluírse todas as persoas traballadoras polas que se cotizou no correspondente mes e respecto de todos os centros de traballo que 
teña a empresa na Comunidade Autónoma de Galicia. 

(2) Baixas das persoas traballadoras que se producisen por propia vontade ou por morte, xubilación, incapacidade permanente, total ou 
absoluta ou grande invalidez legalmente recoñecidas ou por finalización do contrato.

CADRO DE PERSOAL PARA OS EFECTOS DE DETERMINAR QUE CONTRATACIÓNS SON SUBVENCIONABLES

CADRO DE PERSOAL NO MES DA CONTRATACIÓN

MES DA CONTRATACIÓN Nº TOTAL DE PERSOAS TRABALLADORAS

DECLARA
Que as novas contratacións polas que se solicita subvención supoñen un incremento do cadro de persoal e que os datos consignados son certos e 
responden á evolución do cadro de persoal.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

C
V

E
-D

O
G

: v
5e

7t
e2

1-
3p

n2
-lh

08
-7

i7
1-

7z
u4

2m
af

9f
z7



D
O

G
 N

úm
. 185 

Luns, 28 de setem
bro de 2015 

Páx. 37904

ISSN
1130-9229

D
epósito legal C

.494-1998
http://w

w
w
.xunta.es/diario-oficial-galicia

ANEXO II-C

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL  
E A SÚA TRANSFORMACIÓN EN CONTRATO INDEFINIDO 

RELACIÓN DE PERSOAS TRABALLADORAS POLAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

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

ENDEREZO DO CENTRO DE TRABALLO (1) CÓDIGO CONTA COTIZACIÓN S.S.

(1) Cando se solicite subvención pola contratación de persoas traballadoras para máis dun centro de traballo na mesma provincia, indicarase o enderezo de todos eles.

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

RELACIÓN DE PERSOAS TRABALLADORAS POLAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

PROVINCIA

APELIDOS E NOME NIF DATA DE 
NACEMENTO SEXO TEMPO DE 

DESEMPREGO DATA DE INICIO (1) CUSTOS SALARIAIS 
TOTAIS ANUAIS

(1) Indíquese a data de inicio da relación laboral indefinida.

DECLARA
Que, como se acredita coa documentación que se achega, as persoas traballadoras relacionadas cumpren os requisitos e condicións exixidos na orde de convocatoria para cada caso, e solicita a subvención 
correspondente ás contratacións indefinidas que se indican.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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ANEXO II-D

DECLARACIÓN EXPRESA DOUTRAS AXUDAS EN RÉXIME DE MINIMIS

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

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
a) Que, para a mesma actividade ou proxecto, esta entidade solicitou e/ou obtivo as axudas que se relacionan a continuación:

AXUDA

Solicitada Concedida ANO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

e) Que esta entidade ten concedidas en réxime de minimis (Regulamento (CE) nº 1407/2013), neste ano e nos dous anteriores, as axudas 
seguintes:

ANO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AXUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, o/a solicitante comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña para a mesma actuación doutras 
administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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ANEXO II-E

INFORMACIÓN ÁS PERSOAS TRABALLADORAS

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

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE (administrador/a, xerente...)

INFORMA A

Don/dona , con NIF nº

1. Que o seu contrato laboral foi subvencionado a esta empresa cun importe de    (euros). 

2. Que o Fondo Social Europeo participa nun 91,89 % no financiamento da dita subvención no marco do Programa operativo de emprego xuvenil 

e a Iniciativa de emprego xuvenil.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

DECLARACIÓN DA PERSOA TRABALLADORA DE SER INFORMADA POLA EMPRESA DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

Don/dona , con NIF nº

Mediante este documento declara e recoñece que recibiu información da empresa de que a súa contratación foi obxecto dunha subvención 
cofinanciada, no marco do Programa operativo, polo Fondo Social Europeo e pola Iniciativa de emprego xuvenil cuxo obxectivo é aumentar a 
contratación das persoas mozas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, a través da intermediación e dos 
incentivos económicos.
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