AXUDAS A PEMES GALEGAS PARA A
IMPLANTACIÓN E CERTIFICACIÓN DE
MODELOS DE XESTIÓN E ELABORACIÓN Y
VERIFICACIÓN DE MEMORIAS DE RSE

(DOG nº 88 do 8 de maio de 2008)
Beneficiarios
Poderán ser beneficiarias, sen prexuízo
de
reunir
os
demais
requisitos
establecidos nestas bases, as empresas
privadas con domicilio social na
Comunidade Autónoma de Galicia, xa sexan
persoas físicas ou xurídicas, que reúnan
a condición de pequena e mediana empresa
(PEME).
Non se considerarán beneficiarias ás
empresas que operan nos sectores da
pesca e da acuicultura, na produción
primaria,
transformación
e
comercialización dos produtos agrícolas
e no sector do carbón segundo as
condicións que se especifican no artigo
1 do regulamento comunitario 1998/2006,
de minimis.
Actuacións e gastos subvencionables:
a) Actuacións anuais a realizar no ano 2008
Tipo
a.1)
Actuacións
de
finalización da Implantación e de
certificación de sistemas de xestióndos
dos referenciais recollidos no Anexo A
da orde.
Gastos de consultoría e asistencia para
rematar a
implantación e gastos de certificación.
Tipo
a.2)
Actuacións
de
certificación de sistemas de xestión dos
referenciais recollidos no Anexo A da
orde.
Gastos de certificación.
Tipo
a.3)
Actuacións
de
certificación
de
metodoloxías
de
desenvolvemento
de
software
dos
referenciais recollidos no Anexo B da
orde
Gastos de certificación.

Tipo a.4) Actuacións da elaboración
e verificación de memorias de RSE.
Gastos de consultoría e asistencia para a
elaboración e gastos de verificación.

b) Actuacións plurianuais a realizar no 2008 e
2009
Tipo b.1) Actuacións plurianuais
de Implantación e certificación de
sistemas de xestión dos referenciais
recollidos no Anexo A da orde.
Gastos de consultoría e asistencia para a
implantación e gastos de certificación.
Os gastos subvencionables deberán estar
realizados e efectivamente pagados no
periodo comprendido dende o 1 de xaneiro
de 2008
ata a data límite de
justificación fixada no 11 de decembro
da anualidade correspondente.
Establécese como subvencionables un
máximo
3
proxectos
por
entidade
beneficiaria.
Contía das axudas.
A axuda poderá acadar o 50% do
investimento subvencionable para cada
proxecto sempre que exista crédito, e
como máximo acadar as seguintes contías:
a) No caso do Tipo a.1) Actuacións de
Implantación
e
certificación
de
sistemas de xestión 1500 € para a fase de
implantación
e
2.500
€
para
a
certificación
por
referencial
a
implantar e certificar.
b) No caso do Tipo a.2) Actuacións de
certificación de sistemas de xestión
2.500 € por referencial a certificar.
c) No caso do Tipo a.3) Actuacións da
certificación
de
metodoloxías
de
desenvolvemento de software 10.000 €.
e) No caso do Tipo a.4) Actuacións da
elaboración e verificación de memorias
de RSE 14.000 €
f) No caso do Tipo b.1) Actuacións
plurianuais
de
implantación
e

certificación de sistemas de xestión
6500 € por referencial a implantar e
certificar (4000 € para a implantación
completa
e
2.500
€
para
a
certificación).
Solicitudes
A empresa beneficiaria deberá presentar
a solicitude para acceder ás axudas
exclusivamente a través dalgunha das
entidades colaboradoras publicadas no
DOG e seleccionadas ao efecto.
Dependendo das actuacións a realizar, a
empresa beneficiaria deberá dirixirse a
un tipo de entidade colaboradora ou a
outro:
a) Cando se trate de actuacións de
certificación a
solicitude deberá presentarse a través
da entidade colaboradora do tipo 1
(Entidades avaliadoras da conformidade
(certificadoras)
debidamente
acreditadas pola Entidade Nacional de
Acreditación
(ENAC))
elexida
polo
solicitante.
b) Cando se trate de actuacións
consistentes na
implantación e certificación de modelos
de
xestión
e
de
elaboración
e
verificación de memorias de RSE, a
solicitude deberá presentarse a través
da entidade
colaboradora do tipo 2 (Entidades
consultoras que realicen actividade
relacionada
coas
accións
de
implantación de modelos de xestión ou
actividades de elaboración de memorias
de RSE) elexida polo
solicitante.
Prazo de presentación
O prazo máximo para a presentación da
documentación
das
empresas
beneficiarias
ante
a
entidade
colaboradora elexida, será dun mes a
partir do día seguinte da publicación da
resolución pola que se da publicidade ás

entidades
colaboradoras
no
Diario
Oficial de Galicia.
Para máis información:
PROITEC CTI
Camiño Verde, 23 bis 27004 Lugo
Tel. 982 253 404/982 284 307. Fax: 982
240 745
www.proitec-cti.com

O contido deste folleto ten unicamente
efectos informativos,cómpre consultar a
orde publicada no DOG para obter
ainformación completa.

