
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN 
POR CONTA ALLEA DAS PERSOAS DESEMPREGADAS PARADAS DE LONGA 
DURACIÓN, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2017 
 
 

 BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DESTINADAS A FOMENTAR O 
ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES, E SE PROCEDE Á SÚA 
CONVOCATORIA PARA O ANO 2017 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO SI437A).  
 

BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS A PROXECTOS DE ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS, 
COFINANCIADAS CO FEADER NO MARCO DO PROGRAMA DE 
DESENVOLVEMENTO RURAL (PDR) DE GALICIA 2014-2020, E SE ANUNCIA A 
CONVOCATORIA PARA O ANO 2017. 
 
REALIZACIÓN DAS PROBAS DIRIXIDAS Á OBTENCIÓN E RENOVACIÓN DO 
CERTIFICADO DE CONSELLEIRO DE SEGURIDADE PARA O TRANSPORTE DE 
MERCADORÍAS PERIGOSAS POR ESTRADA E POR FERROCARRIL. 
 
O TRIBUNAL SUPREMO LIBERA ÁS EMPRESAS DE LEVAR O REXISTRO DA 
XORNADA DIARIA 
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Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á súa 
convocatoria para o ano 2017 dos incentivos á súa contratación por conta allea. 
 

Poderán ser beneficiarias as empresas, 
calquera que sexa a forma xurídica que 
adopten, incluídos autónomos e autónomas, 
as sociedades civís e as comunidades de 
bens, aínda que carezan de personalidade 
xurídica, que contraten por conta allea 
persoas traballadoras desempregadas de 
longa duración, para prestar servizos en 
centros de traballo situados na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
As sociedades civís e comunidades de bens 
deberán nomear unha persoa representante 
ou apoderada única da agrupación, con 
poderes bastantes para cumprir as obrigas 
que, como beneficiaria, lle correspondan á 
agrupación 

Ámbito temporal de aplicación e 
contratacións subvencionables 

Serán subvencionables ao abeiro deste 
programa as contratacións indefinidas 
iniciais realizadas con persoas 
desempregadas paradas de longa duración 
que se formalicen desde o día 1 de outubro 
de 2016 ata o 30 de setembro de 2017, 
ambas inclusive. 

A contratación indefinida inicial poderá 
ser a tempo completo ou a tempo parcial, 
incluída a modalidade de fixo descontinuo. 

Requisitos 
1. A persoa traballadora pola que se 

solicita a subvención debe ser persoa 
desempregada parada de longa duración, 
segundo o establecido no artigo 5 desta 
orde. 

2. Como consecuencia da contratación 
indefinida inicial pola que se solicita 
subvención ten que incrementarse o cadro 

de persoal fixo da empresa, no ámbito 
territorial de Galicia, respecto aos tres 
meses anteriores ao mes de realización da 
contratación pola que se solicita subvención. 

3. Como consecuencia da contratación 
indefinida que se fomenta ten que 
incrementarse o emprego neto da empresa 
no ámbito territorial de Galicia, respecto aos 
tres meses anteriores ao mes de realización 
da contratación pola que se solicita 
subvención. 

4. Para o cálculo do incremento do cadro 
de persoal fixo e neto non se computarán ás 
persoas traballadoras fixas cuxas baixas se 
producisen por dimisión da persoa 
traballadora ou por morte, xubilación, 
incapacidade permanente total ou absoluta 
ou grande invalidez legalmente recoñecidas 
ou por resolución do contrato de traballo 
durante o período de proba. 

No caso de que nos tres meses 
anteriores á contratación pola que se solicita 
a subvención coincida con períodos de 
inactividade de persoas traballadoras 
fixasdescontinuas, estas computaranse 
como persoal fixo. 

5. A xornada da contratación indefinida 
inicial a tempo parcial deberá ser igual ou 
superior ao 50 % da xornada a tempo 
completo establecida no convenio colectivo 
de aplicación ou, na súa falta, da xornada 
máxima legal. 

6. As contratacións polas que se solicita 
subvención deberán formalizarse e 
comunicarse á oficina pública de emprego 
na forma regulamentariamente establecida. 

Solicitudes e prazos 

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE INCENTIVO Á 

CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DAS PERSOAS 

DESEMPREGADAS PARADAS DE LONGA DURACIÓN, E SE 

PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2017 
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1. As solicitudes presentaranse 
obrigatoriamente por medios electrónicos a 
través do formulario normalizado dispoñible 
na sede electrónica da Xunta de Galicia, 
https://sede.xunta.gal 

2. O prazo xeral para a presentación das 
solicitudes das axudas establecidas nesta orde 
comezará o día seguinte ao da súa publicación. 

3. As solicitudes de axudas polas 
contratacións subvencionables realizadas 
entre o 1 de outubro de 2016 e a data da 
publicación desta orde deberán presentarse 
no prazo de dous meses contado desde o día 
seguinte ao da publicación desta orde.  

4. As axudas previstas polas contratacións 
subvencionables realizadas desde a entrada en 
vigor desta orde deberán solicitarse ata o 
último día do segundo mes seguinte á data en 
que se inicie a relación laboral indefinida pola 
que se solicita subvención.  

5. O prazo para a presentación das 
solicitudes de axudas rematará o 30 de 
setembro de 2017, aínda que nesa data non 
transcorrese o prazo sinalado nos parágrafos 
anteriores. 

6. As solicitudes e os anexos deste 
programa están dispoñibles na páxina web da 
Consellería de Economía, Emprego e Industria, 
http://industria.xunta.gal, e na sede 
electrónica da Xunta de Galicia, 
https://sede.xunta.gal 
 
 
 

Referencia  normativa: 
 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/20
17/20170406/AnuncioG0424-270317-
0005_gl.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170406/AnuncioG0424-270317-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170406/AnuncioG0424-270317-0005_gl.html
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Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria 

para o ano 2017 das axudas dirixidas ás asociacións de mulleres e ás federacións 

constituídas por estas, coa finalidade de fortalecer e consolidar o movemento 

asociativo e potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres 

galegas. 

Liña 1: consolidación do movemento asociativo, destinada a compensar gastos correntes que 

orixine o mantemento e funcionamento das asociacións de mulleres e das súas federacións. 

Liña 2: promoción de actuacións e actividades singularizadas en materia de igualdade, 

relativas á sensibilización e concienciación social, información ou formación en materia de 

igualdade e de prevención da violencia de xénero, ou dirixidas a potenciar e facilitar a mellora da 

calidade de vida e a participación das mulleres en todos os ámbitos. 

Beneficiarias 
 

1. Poderán ser beneficiarias das axudas 
previstas nesta convocatoria as asociacións 
de mulleres e federacións constituídas por 
estas, sen ánimo de lucro, que cumpran os 
requisitos, condicións e obrigas previstas 
nesta convocatoria e na normativa xeral de 
subvencións, en particular as seguintes: 

a) Ter domicilio social en Galicia. 
b) Estar legalmente constituídas ao 

abeiro da Lei orgánica 1/2002, do 22 de 
marzo, reguladora do dereito de asociación. 

c) Estar inscritas na área de igualdade do 
Rexistro Único de Entidades Prestadoras de 
Servizos Sociais (RUEPSS). Este requisito 
verificarase de oficio pola unidade de 
Igualdade instrutora do procedemento. 

d) Os fins e obxectivos das asociacións e 
das federacións solicitantes deberán 
contribuír a promover a igualdade entre 
homes e mulleres e a potenciar a 
participación e a presenza das mulleres na 
vida política, económica, cultural e social. 

Estes fins e obxectivos deberán estar 
recollidos nos estatutos da asociación ou 
federación ou desprenderse da súa 
actuación xeral. 

e) As mulleres socias deben representar, 
polo menos, o 90 % da totalidade das 
persoas asociadas, tanto no caso das 
asociacións como das federacións. 

f) Non atoparse en ningunha das 
circunstancias e prohibicións establecidas 
nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia. A acreditación de non estar incursa 
en ningunha delas realizarase mediante 
declaración responsable da entidade 
interesada. 

2. Todos os requisitos e condicións 
exixidos deberán cumprirse na data en que 
finalice o prazo de presentación de 
solicitudes. 

Accións subvencionables e contía da 

axuda 

1. Liña 1: consolidación do movemento 
asociativo. 

BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DESTINADAS A 

FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS 

MULLERES, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 

2017 
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Poderán ser obxecto de subvención na 
liña 1 os gastos correntes derivados do 
mantemento e funcionamento ordinario da 
entidade solicitante, xerados no período 
comprendido entre o 1 de novembro de 
2016 e o 30 de setembro de 2017, ambos os 
dous incluídos. 

2. Liña 2: promoción de actuacións e 
actividades singularizadas en materia de 
igualdade. 

Poderán ser obxecto de subvención na 
liña 2 as actuacións e actividades de 
sensibilización e concienciación social, 
información ou formación en materia de 
igualdade e de prevención da violencia de 
xénero, ou dirixidas a potenciar e facilitar a 
mellora da calidade de vida e a participación 
das mulleres en todos os ámbitos, realizadas 
entre o 1 de novembro de 2016 e o 30 de 
setembro de 2017 , e que respondan a 
algunha das seguintes tipoloxías: 

a) Actuacións de sensibilización e 
concienciación social en materia de 
igualdade: actividades de divulgación, 
sensibilización e visibilización do papel das 
mulleres (estudos, campañas, obras de 
teatro, exposicións e outras actividades 
análogas) dirixidas a promover o cambio de 
valores e a corresponsabilidade, na 
sociedade en xeral e no ámbito educativo, 
coa finalidade de potenciar a igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes, así 
como para previr e erradicar a violencia de 
xénero. 

b) Actuacións para o empoderamento e 
participación activa: actividades de 
información e formativas destinadas a 
impulsar e promover a motivación, o 
empoderamento e o liderado das mulleres, 
así como a participación das mulleres no 
ámbito público, social, económico e cultural, 
en postos de responsabilidade públicos e 
privados, e no movemento asociativo. 

c) Actuacións dirixidas a facilitar a 
adquisición de competencias e habilidades 
básicas para unha maior autonomía das 
mulleres: de carácter formativo (cursos ou 

obradoiros para a adquisición de 
coñecementos, por exemplo alfabetización 
dixital ou do uso de novas tecnoloxías da 
información e comunicación), así como de 
carácter cultural, artístico ou de lecer. 

 
A contía máxima da axuda que se pode 

conceder ao abeiro desta convocatoria é de 

3.000 €. 

Prazo de presentación de solicitudes 

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 hai día 
equivalente ao inicial do cómputo, 
entenderase que o prazo expira o último día 
do mes. 
 
 

Referencia  normativa: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/20
17/20170419/AnuncioG0244-060417-
0005_gl.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170419/AnuncioG0244-060417-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170419/AnuncioG0244-060417-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170419/AnuncioG0244-060417-0005_gl.html
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Apoio á ampliación e modernización de pequenas empresas mediante a 
adquisición de equipamentos produtivos destinados a actividades non agrícolas, 
co fin de reforzar o tecido produtivo empresarial no territorio rural galego. 
 
Beneficiarios 

a) Pequenas empresas situadas en zonas 
rurais. Para estes efectos, a definición de 
pequena empresa é a que resulta do 
Regulamento (UE) nº 651/2014, do 17 de 
xuño, pola que se declaran determinadas 
categorías de axudas compatibles co 
mercado interior, en aplicación dos artigos 
107 e 108 do Tratado de funcionamento da 
Unión Europea (TFUE). 

b) Persoas físicas que residan nunha 
zona rural. 

c) Titulares dunha explotación agraria, 
ou membros da súa unidade familiar, que 
diversifiquen as súas actividades en ámbitos 
non agrícolas e que desenvolvan o seu 
proxecto na propia explotación. 

 

Proxectos subvencionables 
Nos termos desta resolución, serán 

subvencionables os proxectos destinados á 
ampliación e/ou modernización de 
pequenas empresas que desenvolven 
actividades non agrarias nos seguintes 
sectores e ámbitos de actividade: 

a) Industrias, fábricas e locais destinados 
á produción de bens e materiais. Non 
obstante o anterior, os investimentos 
relacionados coa utilización da madeira 
como materia prima ou fonte de enerxía 
limitaranse ás operacións de segunda 
transformación. 

b) Transformación e/ou comercialización 
de produtos agrarios, cando o produto final 
do proceso de transformación e/ou 
comercialización derivado dos investimentos 
non estea incluído no anexo I do Tratado de 
funcionamento da Unión Europea (TFUE). 
Non obstante o anterior, para este sector de 
actividade excluiranse aqueles proxectos cun 
orzamento elixible superior a 30.000 €. 

c) Prestación de servizos en calquera 
sector económico, con exclusión das 
empresas de servizos de maquinaria agrícola 
e forestal e das empresas de servizos 
enerxéticos. 

d) Prestación de servizos sociais 
(gardarías, coidado de anciáns, de persoas 
con discapacidade, granxas escola...). 

e) Actividades de lecer, recreativas e 
deportivas. 

f) Artesanía e actividades artesanais. 
g) Actividades baseadas na innovación 

tecnolóxica e no comercio electrónico. 
h) Actividades nos sectores da enxeñaría, 

arquitectura, servizos técnicos, limpeza 
industrial e veterinaria. 

i) Comercio polo miúdo de produtos non 
incluídos no anexo I do TFUE. 

 
Prazo de presentación de solicitudes 

O prazo para presentar as solicitudes será 
dun (1) mes, contado a partir do día seguinte 
ao da publicación da resolución da 
convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 

BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS A PROXECTOS DE 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EN 

ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS, COFINANCIADAS CO FEADER 

NO MARCO DO PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL 

(PDR) DE GALICIA 2014-2020 , E SE ANUNCIA CONVOCATORIA 

PARA O ANO 2017 
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Prazo para xustificar os 

investimentos 
O prazo límite para executar e xustificar os 
investimentos vinculados aos proxectos 
subvencionados será o 15 de setembro de 
2017. 
 

Referencia  normativa: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/20
17/20170421/AnuncioO90-060417-
0001_gl.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170421/AnuncioO90-060417-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170421/AnuncioO90-060417-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170421/AnuncioO90-060417-0001_gl.html
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Obxecto das probas, modalidades e 
programa 
a) As probas para obter o certificado de 
capacitación profesional de conselleiro de 
seguridade para o transporte de 
mercadorías perigosas, tanto na modalidade 
de estrada como na de ferrocarril (código de 
procedemento MT310A). 
 
b) As probas para renovar o certificado de 
capacitación profesional de conselleiro de 
seguridade para o transporte de 
mercadorías perigosas, tanto na modalidade 
de estrada como na de ferrocarril (código de 
procedemento MT310B). 
  
Participarán nas probas da modalidade a) 
aquelas persoas que aspiren a obter por vez 
primeira o certificado. Participarán na 
modalidade b) aquelas persoas que xa sexan 
titulares do certificado e precisen renovalo 
de conformidade coa normativa vixente; en 
concreto, o dito certificado estará en vigor e 
dentro do seu último ano de validez o día da 
realización das probas. 
 
2. As probas indicadas no punto anterior 
abranguerán as seguintes especialidades: 
 
a) Todas as clases. 
 
b) Clase 1 (materias e obxectos explosivos). 
 
c) Clase 2 (gases). 
 
d) Clase 7 (materias radioactivas). 
 
e) Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 
9 (materias sólidas e líquidas contidas na  

enumeración de cada unha das clases do 
Acordo europeo para o transporte 
internacional de mercadorías perigosas por 
estrada –ADR– e no Regulamento relativo ao 
transporte internacional por ferrocarril de 
mercadorías perigosas –RID–). 
 
f) Materias líquidas inflamables cos números 
de identificación da Organización das 
Nacións Unidas 1202 (gasóleo), 1203 
(gasolina) e 1223 (queroseno). 
 
 

Solicitudes 
As solicitudes presentaranse 
preferiblemente por vía electrónica a través 
do formulario normalizado dispoñible na 
sede electrónica da Xunta de Galicia 
(https://sede.xunta.gal). 
 
Opcionalmente, poderanse presentar as 
solicitudes presencialmente en calquera dos 
lugares e rexistros establecidos na normativa 
reguladora do procedemento administrativo 
común. 
 
Para a presentación das solicitudes poderá 
empregarse calquera dos mecanismos de 
identificación e sinatura admitidos pola sede 
electrónica da Xunta de Galicia, incluído o 
sistema de usuario e clave Chave365 
(https://sede.xunta.gal/chave365). 
 
Prazo de presentación 
O prazo de presentación de solicitudes para 
participar nas probas será dun mes contado 
a partir do día seguinte ao da publicación 
desta resolución no Diario Oficial de Galicia. 
 
 

REALIZACIÓN DAS PROBAS DIRIXIDAS Á OBTENCIÓN E 

RENOVACIÓN DO CERTIFICADO DE CONSELLEIRO DE 

SEGURIDADE PARA O TRANSPORTE DE MERCADORÍAS 

PERIGROSAS POR ESTRADA E POR FERROCARRIL  
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Documentación  
1. As persoas interesadas deberán achegar 
coa solicitude a seguinte documentación: 
Impreso da taxa de autoliquidación 
correspondente á Administración. 
 
Non será necesario achegar os documentos 
que xa fosen presentados anteriormente. 
Para estes efectos, a persoa interesada 
deberá indicar en que momento e ante que 
órgano administrativo presentou os citados 
documentos. Presumirase que esta consulta 
é autorizada polas persoas interesadas, salvo 
que conste no procedemento a súa 
oposición expresa. 
 
Nos supostos de imposibilidade material de 
obter o documento, o órgano competente 
poderá requirir á persoa interesada a súa 
presentación, con anterioridade á 
formulación da proposta de resolución. 
 
2. A documentación complementaria 
presentarase preferiblemente por vía 
electrónica. As persoas interesadas 
responsabilizaranse da veracidade dos 
documentos que presenten. 
Excepcionalmente, cando a relevancia do 
documento no procedemento o exixa ou 
existan dúbidas derivadas da calidade da 
copia, a Administración poderá requirir de 
maneira motivada a exhibición do 
documento orixinal para o cotexo da copia 
electrónica presentada. 
 
Opcionalmente, as persoas interesadas 
poderán presentar a documentación 
complementaria presencialmente en 
calquera dos lugares e rexistros establecidos 
na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común. 
 
3. Sempre que se realice a presentación de 
documentos separadamente da solicitude, 
deberase indicar o código e o órgano 
responsable do procedemento, o número de 

rexistro de entrada da solicitude e o número 
de expediente se se dispón del. 
 

 Realización dos exercicios 
1. A data ou datas de realización das probas, 
así como os cadros de horarios, serán 
acordados polo tribunal e publicados no 
Diario Oficial de Galicia cunha antelación 
mínima de quince días naturais á data ou 
datas elixidas. En todo caso, terán lugar no 
mes de novembro de 2017. 
 
Nesta publicación o tribunal completará as 
instrucións de funcionamento e 
desenvolvemento das probas coas 
indicacións que resulten adecuadas para 
garantir a súa correcta operatividade, sen 
prexuízo das que, para o mesmo fin, poida 
adoptar no mesmo momento da súa 
realización. 
 
2. As persoas aspirantes serán convocadas 
para cada exercicio en chamamento único, e 
perderá o dereito a realizar a proba quen 
non compareza. 
 
3. As persoas aspirantes deberán 
presentarse para facer as probas co 
documento nacional de identidade orixinal e 
en vigor, ou con outro documento fidedigno 
acreditativo da súa identidade, a xuízo do 
tribunal. De non facelo así, non serán 
admitidas á realización das probas. 
 
Recoméndase igualmente que concorran 
provistas dunha copia da solicitude de 
admisión e do impreso xustificativo do 
pagamento das taxas. 
 
4. As persoas excluídas por non 
compareceren no momento do chamamento 
ou por careceren da documentación precisa 
para acceder ao recinto onde teñan lugar as 
probas non terán dereito a que se lles 
devolvan os importes aboados en concepto 
de dereitos de exame. 
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5. De resultar necesario, o tribunal adoptará 
as medidas precisas para que as persoas 
aspirantes con discapacidades gocen de 
similares condicións para realizar os 
exercicios ás do resto dos participantes. 
Neste sentido, estableceranse para aquelas 
que o soliciten as adaptacións posibles de 
tempo e/ou medios para a súa realización. 
 
Para a materialización destas previsións, as 
persoas aspirantes cun grao de minusvalidez 
igual ou superior ao 33 % deberán indicalo 
na solicitude, especificando claramente 
tanto a porcentaxe de discapacidade que 
teñen recoñecida oficialmente como o 
órgano que realizou tal recoñecemento. En 
caso de que este órgano non dependa da 
Xunta de Galicia, deberán anexarse á 
solicitude os documentos xustificativos da 
discapacidade. Así mesmo, deberán indicar 
na solicitude as adaptacións de tempo e/ou 
medios que soliciten para realizar os 
exercicios. 

 

Información ás persoas interesadas 
Sobre este procedemento administrativo 
poderase obter documentación normalizada 
ou información adicional na Dirección Xeral 
de Mobilidade, a través dos seguintes 
medios: 
 
a) Páxina web oficial da Dirección Xeral 
(http://civ.xunta.gal/mobilidade), sección de 
formación. 
 
b) Os teléfonos 981 54 45 54 ou 981 54 45 
73 da devandita dirección xeral. 
c) Enderezo electrónico: control-
transportes@xunta.gal 
 

Normativa 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/201
7/20170428/AnuncioG0423-200417-
0001_gl.html 
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BOLETÍN APE GALICIA (ABRIL 2017) 

 

  

 
 
O Tribunal Supremo falla que as empresas 
non están obrigadas a levar un rexistro da 
xornada diaria de todo o persoal para 
comprobar o cumprimento das horas e 
horarios pactados. A única excepción 
corresponde ao control das horas extra 
realizadas polos traballadores, de acordo á 
interpretación do artigo 35.5 do Estatuto 
dos Traballadores.  
O Supremo estima así un recurso de Bankia 
contra a sentenza da Audiencia Nacional do  
 
4 de novembro de 2014, que condenaba ao 
banco para establecer un sistema de rexistro 
da xornada diaria efectiva do persoal a 
petición dos sindicatos.  
 
 

O alto tribunal si mantén, xa que non foi 
impugnada por Bankia, a parte do fallo da 
Audiencia Nacional que obrigaba á empresa 
para remitir á representación legal dos 
traballadores a información sobre as horas 
extras realizadas en cómputo mensual.  
Con todo, continúa vixente, para os 
traballadores con contrato a tempo parcial, 
a obrigación establecida no art. 12.4.c) do 
Estatuto dos Traballadores, de rexistrar a 
xornada día a día e totalizar mensualmente, 
entregando copia ao traballador, xunto co 
recibo de salarios, do resumo de todas as 
horas realizadas en cada mes, tanto as 
ordinarias como as complementarias, 
debendo conservar o empresario os 
resumos mensuais durante un período 
mínimo de catro anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O TRIBUNAL SUPREMO LIBERA ÁS EMPRESAS DE LEVAR O 

REXISTRO DA XORNADA DIARIA 


