PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE A ORDE APROL – ECONOMÍA SOCIAL 2018
1. No procedemento TR802G existe un número máximo de persoas polas que se pode solicitar subvención?
O límite establéceo a contía máxima dos 67.500€ previstos no artigo 24.4 da orde de convocatoria, pois en
función do colectivo ao que pertenzan as persoas incorporadas pode chegar para conceder subvención por
máis ou menos persoas.
2. Se no momento de presentar a solicitude a persoa que queremos incorporar como socia traballadora/de
traballo aínda non está na empresa, como cubrimos no anexo I o apartado “Persoas polas que se solicita a
subvención”? E o anexo IV?
Eses anexos deberán cubrirse cos datos previstos para a incorporación desa persoa concreta, aínda que non
estea aínda incorporada, pois ten de prazo para incorporarse ata o 16/11/2018.
3. Esta subvención poderiase pedir para unha persoa que xa traballa na empresa con contrato temporal?
Si, sempre que a incorporación se produza como persoa socia traballadora ou de traballo, pois esa é unha
das situacións das persoas polas se pode solicitar subvención contempladas no artigo 23.1 orde, como
medida para crear emprego estable e de calidade.
4. Esta subvención podería pedirse para unha persoa que se incorporou á empresa o ano pasado, no 2017?
Si, sempre que a incorporación como persoa socia traballadora ou de traballo se producise despois do
17/03/2017, é dicir, dentro do período de execución desta orde (artigo 36 da orde de convocatoria)
5. Se o ano pasado se concedeu unha axuda do programa TR802J, poderiamos volver a solicitar esta
subvención?
A axuda do programa TR802J pode solicitala a persoa socia traballadora ou de traballo cando se incorpora
á entidade, polo que se xa se lle concedeu o ano pasado, este ano non pode volver a solicitada. Só poderían
solicitala as novas persoas socias traballadoras ou de traballo que se incorporasen á entidade, de ser o
caso.
6. Se o ano pasado se concedeu unha axuda do programa TR802J a unha das nosas socias traballadoras,
nós, como cooperativa/sociedade laboral podemos solicitar a axuda do programa TR802G por esta
incorporación?
Si, sempre que a incorporación se producise despois do 17/03/2017, é dicir, dentro do período de execución
desta orde. O que non podería facer esa persoa é solicitar de novo a subvención polo programa TR802J.
7. Se solicitamos a subvención do programa TR802G e a persoa socia traballadora xa recibiu a subvención
do programa TR802J, temos que declarala no apartado de declaración doutras axudas?
Non, porque son beneficiarios distintos, pois a axuda do procedemento TR802G é para a persoa xurídica e a
axuda do procedemento TR802J é para a persoa física.
8. Unha persoa que é socia da entidade pode solicitar subvención ao integrarse como socia traballadora/de
traballo?
Se unha persoa desempregada, que xa é socia dunha entidade, se incorpora como traballadora na mesma,
esta entidade pode solicitar a axuda do programa TR802G porque esta persoa cumpre o requisito de estar
desempregada no momento de incorporarse como socia traballadora (artigo 23.1.a)). Trátase dun incentivo
á empresa por crear un emprego, que é independente de que a persoa desempregada teña previamente a
condición de socia.
Non obstante, esta persoa non podería ser beneficiaria de axuda no programa TR802J porque a axuda
contemplada neste programa é unha subvención para a achega ao capital mínimo necesario para acceder á
condición de persoa socia, e no caso que nos ocupa a persoa solicitante xa posúe esa condición de socia e
polo tanto xa non ten que achegar o capital mínimo.

9. Pode unha entidade recibir subvencións do programa TR802G e ademais percibir outras axudas ou
incentivos á contratación? E unha persoa pode recibir axudas do programa TR802J e ademais percibir
incentivos para o acceso ao emprego autónomo?
As subvencións establecidas nos programas I e II desta orde son incompatibles coas subvencións
establecidas nos diferentes programas dirixidos ao apoio a iniciativas de emprego ou á promoción do
emprego autónomo.
Polo tanto, unha entidade que solicite subvención polo programa TR802G, non pode ser beneficiaria doutra
subvención para a contratación, sempre que sexa polas mesmas persoas incorporadas.
Pero se a entidade, ademais de incorporar esta persoa como socia traballadora, contrata persoal
asalariado, sí que podería ser beneficiaria dunha subvención pola contratación dese persoal, ao tratarse de
feitos distintos.
10. Pode unha cooperativa ou sociedade laboral en constitución solicitar estas axudas?
Non, é requisito imprescindible estar inscrita no Rexistro de Cooperativas ou no Rexistro Mercantil, segundo
corresponda, no momento de presentación da solicitude (artigo 5, letras f) e g))
11. Se unha entidade presenta unha solicitude sen cumprir os requisitos para poder acceder á subvención,
pode volver a presentar outra vez a solicitude dentro da mesma convocatoria unha vez que os cumpra?
Si, sempre que previamente presente a desistencia da solicitude ou reciba a resolución de denegación da
subvención anterior.
12. Se percibo unha subvención cun incremento do 25% por algunha das circunstancias que dan lugar a este
aumento, e deixo de estar nesa situación, tería que devolver a axuda?
Depende da circunstancia; se o incremento se concedeu por tratarse dunha persoa con discapacidade ou en
risco de exclusión, ser emigrante retornada ou ser unha cooperativa xuvenil, só se ten en conta a situación
no momento da incorporación como persoa socia traballadora ou de traballo; así por exemplo, se se trata
dunha cooperativa xuvenil e logo de recibir a subvención deixa de selo porque os socios cumpren os 30
anos, entenderíase cumprido o obxectivo da axuda, que era incentivar a creación de emprego entre as
persoas mozas. En cambio, se o incremento do 25% se concedeu pola incorporación nun centro de traballo
situado nun concello rural, esta circunstancia debe manterse durante dous anos. Se se incumpre esta obriga
procedería o reintegro total ou parcial da axuda, segundo o tempo transcorrido (artigo 19).
13. Se me dan un prazo para presentar documentación, e o último día é festivo na miña localidade, podo
presentala o día seguinte?
Se se trata dunha solicitude presentada por unha persoa física (programa TR802J) e esta elixe comunicarse
coa Administración de xeito presencial/en papel, se o último día do prazo é inhábil no concello do seu
domicilio ou ben na localidade onde está o órgano administrativo, o prazo enténdese prorrogado ao
seguinte día hábil.
En cambio, se se trata dunha empresa (programa TR802G) ou unha persoa física que elixe comunicarse coa
Administración por medios electrónicos, só se prorrogaría o prazo ao día seguinte se o último día é inhábil
no ámbito nacional ou autonómico.

