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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde 
do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para 
a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación 
temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da 
renda de integración social de Galicia (Risga), e se aproba a convocatoria para 
o ano 2016.

O día 30 de decembro de 2015 publicouse no DOG a Orde do 29 de decembro de 2015 
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a 
entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión 
social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), e se aproba a convo-
catoria para o ano 2016.

Xunto coa citada orde non se fixeron públicos os anexos, polo que cómpre proceder 
agora á súa publicación.

En consecuencia co anteriormente exposto, no exercicio das facultades que me confi-
re o artigo 4 do Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura 
orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, con relación ao artigo 34 da 
Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

ACORDO:

Único. Facer públicos os anexos da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se 
establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades 
locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social 
perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), e se aproba a convocatoria 
para o ano 2016.

Disposición adicional. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación das correspondentes solicitudes, previsto no número 2 do 
artigo 5 da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras 
para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal 
de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración 
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social de Galicia (Risga) e se aproba a convocatoria para o ano 2016, entenderase que 
remata no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario 
Oficial de Galicia.

Disposición derradeira. Entrada en vigor

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

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2016

Francisco José Conde López 
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL POLAS ENTIDADES LOCAIS DE 
PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DA RISGA

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TR351F
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

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

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX 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

SUBVENCIÓN SOLICITADA

Solicítase unha axuda para a contratación de                      persoas en situación ou risco de  exclusión social perceptoras da Risga.

DENOMINACIÓN DO PROXECTO DE OBRAS OU SERVIZOS

ESPECIFIQUE BREVEMENTE AS ACTUACIÓNS QUE SE PRETENDEN REALIZAR E QUE SERÁN OBXECTO DO TRABALLO DOS DESEMPREGADOS QUE 
PARTICIPEN NO PROXECTO

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

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

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

ORGANISMO ESTADO 
(SOLICITADA/CONCEDIDA)

DATA DE 
SOLICITUDE OU CONCESIÓN IMPORTE (€)
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ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA (continuación)

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
3. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
4. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 

13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
5. Que a entidade solicitante cumpre os requisitos establecidos para obter a condición de beneficiario segundo o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 

de xuño, de subvencións de Galicia, e, especificamente, estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e 
non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma. 

6. 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. 

7. Que, en relación co establecido polo artigo 3 da orde de convocatoria, a entidade solicitante dispón de capacidade técnica e de xestión 
suficientes para a execución dos proxectos solicitados.    

8. Que as copias dos documentos sinalados nas letras a) e b) do artigo 5.5 coinciden cos orixinais e que se poñen á disposición da Administración 
actuante para achegar estes cando se lle requiran.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA QUE ESTÁ EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia do DNI da persoa representante, só no caso de non autorizar a súa consulta.

Certificación do secretario ou secretaria da entidade local na cal consten os aspectos sinalados no artigo 5.5.

Táboas salariais vixentes.

Para o caso de agrupación de concellos: copia do convenio de colaboración, se é o caso, e memoria explicativa da prestación conxunta do 
proxecto con indicación das contribucións económicas e achegas dos concellos agrupados.

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Copia do NIF da entidade solicitante, só no caso de non autorizar a súa 
consulta.

Outra documentación complementaria.

Autorizo a Consellería de Economía, Emprego e Industria, 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, a 
consultar a documentación indicada anteriormente. 
Así mesmo, declaro que a devandita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do 
procedemento a que corresponde.

Autorizo a Consellería de Economía, Emprego e Industria a 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 da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Economía, Emprego e Industria para consultar os datos da tarxeta de identificación fiscal da entidade solicitante que 
constan 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, é informado/a 
de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a 
xestión e o rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante 
a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun 
correo electrónico a: lopd.industria@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para 
a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2016. 
Orde do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases 
reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de 
exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), e se aproba a convocatoria para o ano 2016.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e 
Industria en
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AXUDAS

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

Como beneficiario dunha subvención para a contratación temporal polas entidades locais de persoas en situación ou risco de exclusión social 
perceptoras da Risga, ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015, DECLARO:

PRIMEIRO:
Que non solicitei e non se me concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou das 
entidades vinculadas ou dependentes delas.

Que solicitei e se me concederon, ou están pendentes de resolución de concesión, axudas para a mesma finalidade das distintas 
administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas:

Organismo/sociedade/entidade pública ao/á cal que lle 
foi solicitada a axuda

Estado 
(Solicitada/ concedida)

Data de 
solicitude/concesión Importe €

Financiamento 
europeo 
Si/Non

SEGUNDO: estou ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e que non teño pendente de pagamento ningunha 
outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma nin son debedor por resolución de procedencia de reintegro.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

C
V

E
-D

O
G

: l
w

bb
1j

m
5-

nm
z8

-n
og

8-
rs

d8
-y

al
w

m
5t

qe
z3

7


		2016-01-21T14:04:02+0100




