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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS 
PÚBLICAS E XUSTIZA

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2013, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola 
que se convocan para o ano 2013 as axudas do programa Emega para fomento 
do emprendemento feminino, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE).

Por Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 14 de maio de 2012 aprobáronse 
as bases reguladoras das axudas do programa Emega para fomento do emprendemento 
feminino (DOG nº 96, do 22 de maio). A través destas axudas a Secretaría Xeral da Igual-
dade pretende incentivar as mulleres emprendedoras de Galicia para a posta en marcha, 
mellora ou reactivación de iniciativas empresariais como medio adecuado para a súa pro-
moción, participación e progresión no mercado laboral.

En consecuencia, mediante a presente resolución procédese a convocar para o ano 2013 
as axudas do programa Emega para fomento do emprendemento feminino. Esta convoca-
toria axústase ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG 
nº 121, do 25 de xuño), no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regu-
lamento da Lei 9/2007, do 13 de xaneiro, de subvencións de Galicia (DOG nº 20, do 29 de 
xaneiro), no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aproba-
do polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro (DOG nº 214, do 5 de novembro), na 
Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia 
para o ano 2013, e, no que resulte de aplicación, na Lei 38/2003, do 27 de novembro, xeral 
de subvencións (BOE nº 276, do 18 de novembro) e no seu regulamento, aprobado polo 
Real decreto 887/2007, do 21 de xullo (BOE nº 176, do 25 de xullo), e na Resolución do 
14 de maio de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases 
reguladoras que rexerán as axudas do programa Emega para fomento do emprendemento 
feminino.

Por todo o exposto, no uso das atribucións que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2013, en réxime de concorrencia 
competitiva, as axudas do programa Emega para fomento do emprendemento feminino, a 
través das seguintes liñas:
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a) Liña Emprende: programa de axudas económicas a través de primas para estimular 
a posta en marcha de iniciativas empresariais e a creación de emprego indefinido para 
mulleres por conta propia e allea.

b) Liña Innova: programa de axudas económicas mediante primas para promover a 
realización de melloras innovadoras nas empresas lideradas por mulleres que comparten 
a creación de emprego feminino estable e de calidade e a mellora da competitividade.

c) Liña Activa: programa de axudas económicas a través de primas para favorecer a 
reactivación e consolidación de empresas lideradas por mulleres por medio da aplicación 
de medidas de renovación, relanzamento, ampliación ou cambio de localización da activi-
dade coas cales acadar o equilibrio empresarial buscando o seu mantemento e promoción 
no contexto económico actual.

d) Liña Concilia: programa de apoio á conciliación do exercicio profesional coa vida 
persoal e familiar dirixido ás empresas que acceden a calquera dos programas das liñas 
Emprende, Innova ou Activa nas cales existan promotoras con fillas/os menores de tres 
anos, para favorecer o exercicio profesional das emprendedoras que compatibilizan a súa 
actividade co exercicio da maternidade en idades temperás e/ou nas cales, a través de 
acordos, convenios ou contratos de teletraballo, se implementen novos sistemas de orga-
nización, que comparten flexibilidade no uso dos tempos para a execución do traballo e o 
desenvolvemento sustentable dos recursos, para facilitar a conciliación da vida persoal e 
laboral e o exercicio das responsabilidades familiares compartidas do equipo humano que 
integra a empresa.

2. Estas axudas están sometidas ao réxime de minimis, nos termos establecidos no 
Regulamento (CE) 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos 
artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas de minimis (DOUE L379, do 28 de decembro). 
Esta circunstancia farase constar expresamente nas resolucións de concesión. Por tanto, 
a axuda total de minimis concedida a unha empresa non será superior a 200.000 euros 
durante calquera período de tres exercicios fiscais, ou a 100.000 euros no suposto dunha 
axuda concedida a unha empresa que opere no sector do transporte por estrada. Por tra-
tarse de axudas sometidas ao réxime de minimis, non poderán concederse a empresas en 
crise, a empresas dos sectores da pesca e da acuicultura, segundo se prevé no Regula-
mento (CE) 104/2000 do Consello, da produción primaria dos produtos agrícolas que figu-
ran na lista do anexo I do Tratado, das actividades relacionadas coa exportación a países 
terceiros ou Estados membros cando a axuda estea vinculada directamente ás cantidades 
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exportadas, á creación e ao funcionamento dunha rede de distribución ou a outros gastos 
de explotación vinculados á actividade de exportación, e do carbón, segundo se define no 
Regulamento (CE) 1407/2002.

3. As bases reguladoras polas que se rexerán estas axudas foron aprobadas por Reso-
lución da Secretaría Xeral da Igualdade do 14 de maio de 2012 (Diario Oficial de Galicia 
nº 96, do 22 de maio).

Artigo 2. Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas formadas por mulleres empren-
dedoras, con domicilio social e establecemento de produción en Galicia, validamente cons-
tituídas na data de finalización do prazo de solicitudes e que cumpran os requisitos e as 
obrigas establecidas nas bases reguladoras aprobadas pola Resolución do 14 de maio de 
2012 para cada liña de axuda. A actividade mercantil será realizada por empresarias autó-
nomas ou sociedades, incluídas as sociedades civís e comunidades de bens, con catego-
ría de microempresas ou pequenas empresas. Con carácter específico quedan excluídas 
do ámbito desta resolución as empresas públicas ou participadas e, en xeral, as entidades 
sen ánimo de lucro.

Os requisitos para seren beneficiarias deberán cumprirse na data de finalización do 
prazo de presentación de solicitudes e manterse durante o período de permanencia da 
actividade.

Artigo 3. Financiamento

1. Ás axudas obxecto desta convocatoria destinarase un orzamento total de 669.740 eu-
ros que se imputará á aplicación orzamentaria que se indica e poden estar cofinanciadas 
ao 80 % con Fondos FSE no programa operativo de Galicia 2007-2013, eixo 2, tema prio-
ritario 69.

Aplicación Código proxecto Importe

05.11.313B.470.0
2012 00094 319.000 euros

2013 00170 350.740 euros

Total 669.740 euros
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2. De acordo co disposto no artigo 30.2 do Regulamento de subvencións de Galicia, 
excepcionalmente poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles cando o 
aumento veña derivado dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito; cando 
existan remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a 
créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo. O incremento 
do crédito queda condicionado á declaración de dispoñibilidade do crédito como conse-
cuencia das circunstancias sinaladas e, se é o caso, logo de aprobación da modificación 
orzamentaria que proceda. A ampliación de crédito publicarase nos mesmos medios que 
a convocatoria sen que isto implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes 
nin o inicio de novo cómputo de prazo para resolver.

Artigo 4. Prazo e presentación de solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte 
ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último 
día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de 
prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes do 
vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo 
expira o último do mes.

2. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a tra-
vés do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia 
(https://sede.xunta.es) de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de 
xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos e 24 do Decreto 198/2010, polo que 
se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas enti-
dades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento 
nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos 
pola sede da Xunta de Galicia.

Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel por cal-
quera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das ad-
ministracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario 
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na 
primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior á de peche da 
convocatoria.
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A documentación complementaria poderase presentar electronicamente utilizando cal-
quera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias 
dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da 
persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para 
o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, 
do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, 
polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e 
nas entidades dela dependentes.

3. As persoas interesadas presentarán unha única solicitude, segundo o modelo norma-
lizado do anexo II, acompañada polos documentos que se especifican a seguir:

1) Anexo III: compromiso expreso de creación de postos de traballo por conta allea, de 
ser o caso.

2) Anexo IV: declaración actualizada do conxunto de todas as axudas solicitadas, con-
cedidas ou percibidas, para un mesmo proxecto, das distintas administracións públicas ou 
das súas entidades vinculadas ou dependentes.

3) NIF da empresa, copia do documento de constitución da sociedade e copia da docu-
mentación acreditativa da representatividade suficiente para actuar en nome da entidade. 
Cando a solicitante sexa persoa física, só terá que presentar copia do DNI ou NIE, no caso 
de que non autorizase expresamente a súa consulta, segundo se recolle no anexo II de 
solicitude.

4) Informe de vida laboral actualizado de todas as persoas promotoras, emitido pola 
Tesouraría Xeral da Seguridade Social e/ou pola mutualidade profesional, segundo corres-
ponda.

5) Certificación da Axencia Tributaria que reflicta a data da alta fiscal da empresa e os 
códigos da actividade económica correspondentes ou alta censual. Nas solicitudes para as 
axudas da liña Emprende é obrigatoria a presentación dos dous documentos.

6) Plan de empresa.

7) Libro de familia das promotoras nais de menores de tres anos.
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8) Acordo ou convenio de conciliación, de ser o caso.

9) Compromiso de teletraballo, de ser o caso.

10) De ser o caso, documentación acreditativa das situacións específicas de especial 
protección obxecto de valoración: inactivas ou paradas de longa duración, mulleres con 
discapacidade, mulleres en situación de especial dificultade derivada da violencia de xé-
nero ou risco de exclusión social ou mulleres que interromperon a actividade laboral pola 
dificultade de compaxinar a vida laboral e familiar.

No caso de que calquera destes documentos acreditativos estivesen xa en poder da 
Xunta de Galicia, a persoa solicitante non terá a obriga de presentalos e debe achegar a 
correspondente declaración nos termos do disposto no anexo II desta convocatoria.

4. Empregaranse obrigatoriamente os formularios normalizados que se publican como 
anexos da presente resolución no Diario Oficial de Galicia, que se poderán obter a través 
da sede electrónica no enderezo:

https://sede.xunta.es e tamén na web http://www.igualdade.xunta.es

Artigo 5. Criterios de valoración das solicitudes

Serán os seguintes:

1. Emprego feminino xerado, por conta propia e allea, máximo 15 puntos.

2. Investimento e financiamento: valorarase o esforzo investidor para realizar o proxecto 
e a achega de carácter privado das promotoras ao investimento inicial: máximo 15 puntos.

3. Contribución á integración laboral de mulleres en situación de especial protección: 
inactivas ou paradas de longa duración, mulleres con discapacidade, mulleres en situación 
de especial dificultade derivada da violencia de xénero ou risco de exclusión social ou mu-
lleres que interromperon a actividade laboral pola dificultade de compaxinar a vida laboral 
e familiar: máximo 10 puntos.

4. Formación e experiencia do equipo promotor: valoraranse os coñecementos técnicos 
e profesionais no sector do proxecto ou en sectores profesionais relacionados: máximo 
7 puntos.
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5. Carácter innovador do proxecto: valorarase a inexistencia da iniciativa na localidade 
ou comarca, se se trata dun proxecto pioneiro no sector, se se promove a diversificación 
da actividade económica no contorno e se se incorporan tecnoloxías da información e co-
municación: máximo 7 puntos.

6. Utilización de factores produtivos locais ou comarcais: valorarase o emprego na acti-
vidade de materias primas, mercadorías, maquinaria, instrumentos ou equipamentos pro-
ducidos ou xerados no contorno local: máximo 7 puntos.

7. Localización do proxecto en zona rural (concellos con densidade de poboación infe-
rior a 150 hab./km2): máximo 7 puntos.

8. Contribución do proxecto ao desenvolvemento sustentable: valorarase a introdución 
de elementos que minimicen o impacto ambiental, de enerxías alternativas, o uso eficiente 
de recursos e redución do gasto enerxético: máximo 7 puntos.

9. Iniciativa empresarial pertencente ao sector de prestación de servizos de conciliación: 
máximo 5 puntos.

10. Proxecto pertencente a sectores económicos en que as mulleres están infrarrepre-
sentadas: máximo 5 puntos.

11. Período de desemprego das promotoras superior ao mínimo exixido: máximo 5 puntos.

12. Grao de elaboración e concreción do proxecto: máximo 5 puntos.

13. Presentación de toda a documentación relativa ao procedemento en galego e com-
promiso do seu uso no desenvolvemento do proxecto (anexo II): 5 puntos.

Artigo 6. Instrución, avaliación e resolución do procedemento

1. A resolución dos expedientes de axudas, logo da fiscalización da proposta, corres-
ponde á Secretaría Xeral da Igualdade. A resolución deberá estar debidamente motivada 
e indicará a solicitante ou a relación de solicitantes ás cales se lles concede a axuda, 
os compromisos das beneficiarias, os créditos orzamentarios a que se imputa o gasto, a 
contía da concesión, o fondo europeo, o eixe, a compatibilidade ou incompatibilidade con 
outras axudas, os prazos e formas de xustificación e os prazos e modos de pagamento; 
así mesmo, indicará, de ser o caso, a denegación do resto das solicitudes e a súa causa.
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Con anterioridade a ditarse a resolución de concesión deberá quedar acreditado que as 
beneficiarias están ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade 
Social e que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda, por calquera con-
cepto, coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. Neste sentido, a solicitude 
supón a autorización ao órgano instrutor para pedir os correspondentes certificados.

2. O prazo para resolver será de catro meses, que se computará a partir do día seguinte 
ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido o dito prazo 
sen que recaese resolución expresa, entenderase desestimada.

3. A publicidade das subvencións realizarase segundo dispón a normativa vixente. Na 
páxina web oficial da Secretaría Xeral da Igualdade, e nos cinco días seguintes ao da no-
tificación da concesión, publicarase a relación de beneficiarias con expresión da entidade 
beneficiaria, a contía e a finalidade, segundo indica o artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de 
xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega.

4. Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, a notificación de todas 
as resolucións realizarase mediante publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co 
establecido no artigo 59.6.b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común. Nesta publicación es-
pecificaranse a data da convocatoria, as axudas concedidas, indicando a beneficiaria, a 
contía concedida e a finalidade da axuda outorgada. Así mesmo, indicaranse as solicitudes 
denegadas con indicación das causas. Non obstante, o órgano competente para resolver 
poderá acordar a práctica da notificación individual en substitución da publicación das re-
solucións correspondentes.

5. Na resolución de concesión as beneficiarias serán informadas de que a obtención 
de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de persoas beneficiarias que a 
autoridade de xestión do programa operativo publicará conforme o previsto no artigo 7.2.d) 
do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro (DOUE L/45, do 15 de 
febreiro de 2007), na cal figuran os datos de identidade ou denominación social, das ope-
racións e da contía de fondos públicos asignada a cada operación.

Artigo 7. Lugar e prazos de presentación da xustificación

Para a xustificación das axudas concedidas, as entidades presentarán, con data límite 
do 30 de novembro de 2013 e nos lugares indicados no artigo 4 desta convocatoria, a do-
cumentación que sinala a base 14ª das bases reguladoras.
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Artigo 8. Información ás persoas interesadas

Sobre o procedemento administrativo asociado a esta resolución, que ten o códi-
go SI429A, poderase obter documentación normalizada ou información adicional na Se-
cretaría Xeral da Igualdade, nas unidades de igualdade das delegacións territoriais da 
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza; a través da páxina web ofi-
cial da Xunta de Galicia, http://www.xunta.es/resultados-da-guia-de-procedementos, ou da 
Secretaría Xeral da Igualdade, http://www.igualdade.xunta.es, do teléfono 881 99 92 33, 
así como no enderezo electrónico promocion.igualdade@xunta.es, ou presencialmente, 
previa petición de cita.

Disposición derradeira primeira

A persoa titular da Secretaría Xeral da Igualdade poderá ditar, no ámbito das súas com-
petencias, as instrucións precisas para o desenvolvemento desta convocatoria.

Disposición derradeira segunda

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

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2013

Susana López Abella 
Secretaria xeral da Igualdade
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ANEXO II 
(folla 1 de 4)

PROCEDEMENTO

PROGRAMA EMEGA

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SI429A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

EXPEDIENTE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

NOME/RAZÓN SOCIAL NIF

ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX CORREO ELECTRÓNICO

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

Para o caso de representación mancomunada, datos da 2ª persoa representante

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO

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

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS 
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE QUE SON CERTOS OS DATOS CONSIGNADOS RELATIVOS Á CONTA BANCARIA INDICADA

NOME DO/A TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)

PERSOA DE CONTACTO PARA XESTIÓN DO EXPEDIENTE

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX CORREO ELECTRÓNICO 

IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO EMPRESARIAL

DENOMINACIÓN

ENDEREZO ACTIVIDADE NOME COMERCIAL

FORMA XURÍDICA DA EMPRESA SECTOR ACTIVIDADE PRINCIPAL

CÓDIGO ACTIVIDADE ECONÓMICA (CNAE) DATA INICIO ACTIVIDADE EMPRESARIAL DATA INICIO PROXECTO OBXECTO SOLICITUDE
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ANEXO II 
 (folla 2 de 4)

INVESTIMENTOS INICIAIS DO PROXECTO DATA REALIZACIÓN 
(REAL/PREVISTA)

IMPORTE TOTAL (€) IMPORTE SEN IVE (€)

TERREOS, EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS

MAQUINARIA E FERRAMENTAS

INSTALACIÓNS

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

EQUIPOS INFORMÁTICOS, APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

MOBILIARIO E UTENSILIOS

DEREITOS DE TRASPASO, PATENTES, MARCAS

DEPÓSITOS E FIANZAS

ADECUACIÓN E REFORMA LOCAIS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN (rexistros, proxectos etc.)

PROVISIÓN DE FONDOS (necesidades de tesouraría para o funcionamento da empresa antes do 
cobramento das primeiras facturacións)

  TOTAL 

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO INICIAL IMPORTE (€)

CONTRIBUCIÓN DAS PROMOTORAS

CRÉDITOS, PRÉSTAMOS

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS E/OU PERCIBIDAS

OUTROS

  TOTAL

CONTA DE RESULTADOS (PREVISIÓN) 1º ANO 2º ANO 3º ANO

IMPORTE (€) IMPORTE (€) IMPORTE (€)

INGRESOS      

POR VENDAS

POR SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACIÓN

INGRESOS FINANCEIROS

OUTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS (A)

CUSTOS

COMPRAS

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

MATERIAL OFICINA

ALUGUEIROS LOCAIS

ALUGAMENTO MAQUINARIA

SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES, XESTORÍA

TRANSPORTES

PRIMAS SEGUROS

SERVIZOS BANCARIOS

PUBLICIDADE, PROPAGANDA, RELACIÓNS PÚBLICAS

SUBMINISTRACIÓNS (auga, luz, teléfono)

OUTROS SERVIZOS

IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUCIÓNS

SOLDOS, SALARIOS

SEGUROS SOCIAIS POR CONTA DA EMPRESA

OUTROS CUSTOS DE PERSOAL

XUROS

OUTROS CUSTOS FINANCEIROS

AMORTIZACIÓN DE CUSTOS

AMORTIZACIÓNS DO INMOBILIZADO

TOTAL CUSTOS (B)

DIFERENZA (A-B)
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ANEXO II 
 (folla 3 de 4)

GRAO DE PARTICIPACIÓN DE TODAS AS PERSOAS PROMOTORAS

NOME E APELIDOS NIF IDADE (1) 
NIVEL 

FORMACIÓN (2) 
GRUPOS 

VULNERABLES(3)
% CAPITAL OU 

PARTICIPACIÓNS VALOR (€)

(1) INDICAR TRAMO: IA: menores de 24 anos; IB: de 24 a 54 anos; IC: máis de 54 anos
(2) NIVEL DE FORMACIÓN: FA: primaria ou secundaria inferior-CINE 1 e 2; FB: secundaria superior-CINE 3; FC: postsecundaria non superior-CINE 4; FD: superior-CINE 5 e 6
(3) GRUPOS VULNERABLES: VA: minorías étnicas; VB: inmigrantes; VC: discapacidade; VD: vítimas violencia de xénero; VE: outras persoas desfavorecidas

DECLARA

1. Que a empresa non incorre nos supostos para ser considerada empresa en crise e non está suxeita a unha orde de recuperación pendente por 
decisión da Comisión Europea que teña declarado unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

4. Que coñece que a obtención de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de persoas beneficiarias, na cal figuran os datos de 
identidade ou denominación social, das operacións e da contía de fondos públicos asignada a cada operación, que a autoridade de xestión do 
programa operativo publicará conforme o previsto no artigo 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006 (DOUE L/45, 
do 15 de febreiro de 2007).

5. Que a empresa cumpre todos os requisitos para a realización da actividade económica vinculada ao proxecto presentado, polo que SOLICITA a axuda 
que se indica, amparada no réxime de minimis,  do programa Emega para la realización de la iniciativa empresarial: 
Segundo a actuación empresarial:

Liña Emprende

Liña Innova

Liña Activa

Liña Concilia:

Por promotoras nais con fillos/as menores de 3 anos

Acordo/convenio conciliación

Teletraballo

2. Que                             autoriza expresamente para que a Secretaría Xeral da Igualdade solicite a información dos órganos competentes sobre o cumprimento das 
obrigas tributarias e sociais, da empresa e das persoas promotoras, para recibir axudas públicas, que se estende ao período obrigatorio de mantemento da 
actividade.

3. Que                               se compromete ao uso da lingua galega no desenvolvemento do proxecto.

si non

si non

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA (NUMERADA EN TODAS AS FOLLAS)

Documento Achégase Indicar se foi presentado (1)

Formulario de solicitude (anexo II) Si Non

Compromiso de creación de emprego (anexo III) Si Non

Declaración de axudas (anexo IV) Si Non

NIF, documento de constitución, documentación de representatividade Si Non

Informe de vida laboral de todas as persoas promotoras Si Non

Certificación da Axencia Tributaria sobre alta fiscal Si Non

Declaración censual Si Non

Plan de empresa Si Non

Libro de familia Si Non

Acordo/convenio de conciliación Si Non

Acordo de teletraballo Si Non

Si Non

Si Non

(1) Cando os documentos exixidos na normativa reguladora xa estivesen en poder de calquera órgano da Administración actuante, a persoa solicitante poderá acollerse ao establecido na alínea f) 
do artigo 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, achegando unha declaración en que indique o 
documento ou documentos que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, a data, o órgano ou dependencia en que se presentaron e o código de procedemento, sempre que non transcorresen 
máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que correspondan.
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ANEXO II  
(folla 4 de 4)

Autorizo a Secretaría Xeral da Igualdade, 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, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación 
de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Si Non (neste caso achegarase a documentación)

De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto 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, a consellería publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta 
orde. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, poidan impoñerse, nos correspondentes rexistros públicos, polo que a 
presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos 
persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os 
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido a este centro directivo como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Resolución do 10 de xuño de 2013, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convocan para o ano 2013 as axudas do programa Emega para fomento do 
emprendemento feminino, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade
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EXPEDIENTE

Secretaría Xeral da Igualdade

ANEXO III

COMPROMISO DE CREACIÓN/MANTEMENTO DE EMPREGO
NOME OU RAZÓN SOCIAL DA PERSOA SOLICITANTE NIF

NA SÚA REPRESENTACIÓN

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DECLARA O COMPROMISO de:  
1.- Crear os postos de traballo por conta allea para mulleres que se relacionan:

POSTO NÚM. TIPO DE CONTRATO CÓDIGO INDEFINIDO/TEMPORAL (1) XORNADA TEMPO COMPLETO/PARCIAL

FUNCIÓNS, REQUISITOS DO POSTO DE TRABALLO SITUACIÓN LABORAL-FAMILIAR DA TRABALLADORA

POSTO NÚM. TIPO DE CONTRATO CÓDIGO INDEFINIDO/TEMPORAL (1) XORNADA TEMPO COMPLETO/PARCIAL

FUNCIÓNS, REQUISITOS DO POSTO DE TRABALLO SITUACIÓN LABORAL-FAMILIAR DA TRABALLADORA

2.- Manter os postos de traballo por conta allea preexistentes na empresa:

POSTO NÚM. TIPO DE CONTRATO CÓDIGO INDEFINIDO/TEMPORAL (1) XORNADA TEMPO COMPLETO/PARCIAL

FUNCIÓNS, REQUISITOS DO POSTO DE TRABALLO SITUACIÓN LABORAL-FAMILIAR DA TRABALLADORA

POSTO NÚM. TIPO DE CONTRATO CÓDIGO INDEFINIDO/TEMPORAL (1) XORNADA TEMPO COMPLETO/PARCIAL HOME/MULLER

FUNCIÓNS, REQUISITOS DO POSTO DE TRABALLO SITUACIÓN LABORAL-FAMILIAR DA TRABALLADORA

CARACTERÍSTICAS DO ACORDO DE TELETRABALLO (XORNADA ETC.)

3.- Asinar os acordos de teletraballo:

POSTO NÚM. TIPO DE CONTRATO CÓDIGO INDEFINIDO/TEMPORAL (1) XORNADA TEMPO COMPLETO/PARCIAL HOME/MULLER

FUNCIÓNS, REQUISITOS DO POSTO DE TRABALLO SITUACIÓN LABORAL-FAMILIAR DA TRABALLADORA

CARACTERÍSTICAS DO ACORDO DE TELETRABALLO (XORNADA ETC.)

(1) En caso de temporal indicar nº meses

LEXISLACIÓN APLICABLE 
Resolución do 10 de xuño de 2013, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convocan para o ano 2013 as axudas do programa Emega para fomento do 
emprendemento feminino, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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EXPEDIENTE

Secretaría Xeral da Igualdade

ANEXO IV

DECLARACIÓN DE AXUDAS

NOME OU RAZÓN SOCIAL DA PERSOA SOLICITANTE NIF

NA SÚA REPRESENTACIÓN

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DECLARA:

Non solicitou ningunha outra axuda das administracións ou entidades públicas para esta iniciativa emprendedora.

Solicitou ou percibiu, ou ten concedidas e pendentes de cobramento, axudas das administracións ou das entidades públicas ou organismos a 
elas vinculados ou dependentes, para esta iniciativa emprendedora:

CONCEPTO DA AXUDA S / C / P (1) IMPORTE (€) % (2) ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE PÚBLICA 
CONCEDENTE E NORMATIVA REGULADORA (3)

Non percibiu ningunha axuda do réxime de minimis nos tres últimos exercicios fiscais.

Percibiu  as seguintes axudas de minimis nos tres últimos exercicios fiscais:

CONCEPTO DA AXUDA IMPORTE (€) % (2) ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE PÚBLICA CONCEDENTE 
E NORMATIVA REGULADORA (3)

LEXISLACIÓN APLICABLE 
Resolución do 10 de xuño de 2013, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convocan para o ano 2013 as axudas do programa Emega para fomento do 
emprendemento feminino, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

(1) Indicar o que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida) 
(2) Porcentaxe de axuda sobre o custo total 
(3) Indicar data de publicación en diario/boletín oficial

Nota: as comunidades de bens e as sociedades civís presentarán a declaración de axudas da empresa e unha por cada promotora.
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EXPEDIENTE

Secretaría Xeral da Igualdade

ANEXO V

SI429A-PROGRAMA EMEGA 
SOLICITUDE DE PAGAMENTO

EMPRESA BENEFICIARIA

NOME NIF

ENDEREZO LOCALIDADE

REPRESENTACIÓN LEGAL
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

Para o caso de representación mancomunada, datos da 2ª persoa representante
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DA CONCESIÓN
DENOMINACIÓN DO PROXECTO EMPRESARIAL

CONTÍA DA AXUDA/S CONCEDIDA/S (€) LIÑA DE ACTUACIÓN NO CASO DE AXUDAS LIÑA CONCILIA, INDICAR TIPO:
Liña

Liña

PAGAMENTO ANTICIPADO

LIQUIDACIÓN

SOLICITA o pagamento anticipado da axuda concedida pola contía que lle corresponda, de acordo co disposto nas bases reguladoras:
IMPORTE DA CONCESIÓN (€) 80 % DE IMPORTE CONCESIÓN (€)

(Para cubrir pola Administración)

10 % ADICIONAL (€)

(Para cubrir pola Administración)

IMPORTE PAGAMENTO ANTICIPADO (€)

(Para cubrir pola Administración)

DECLARA que a axuda foi destinada para o fin para o cal se concedeu e que a empresa cumpre os requisitos establecidos para percibila, 
polo que SOLICITA o pagamento da liquidación final, para o que se achega a documentación que se indica:
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA (base 14ª)

IMPORTE DA AXUDA (€) IMPORTE PAGAMENTO ANTICIPADO (€) CONTÍA DA LIQUIDACIÓN (€)

(Para cubrir pola Administración)

LEXISLACIÓN APLICABLE 
Resolución do 10 de xuño de 2013, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convocan para o ano 2013 as axudas do programa Emega para fomento do 
emprendemento feminino, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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