
 
AXUDAS DA XUNTA DE GALICIA PARA A CREACIÓN DE EMPRESAS 
 
PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO (TR341D) 
 
Da Consellería de Traballo e Benestar. Convocatoria anual. 
 
A finalidade deste programa é promover e axudar a financiar aqueles proxectos 
empresariais que facilitan a creación do seu propio posto de traballo ás persoas 
desempregadas que, pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou 
profesional en Galicia como traballadores ou traballadoras autónomos/as ou por 
conta propia, así como apoiar a consolidación dos seus proxectos empresariais 
fomentando a creación de emprego mediante a contratación indefinida da súa 
primeira persoa traballadora desempregada.  
 
 
Subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por 
conta propia  
- Subvención financeira  
- Subvención para asistencia técnica  
- Subvención para formación  
- Axuda excepcional  
- Subvención pola primeira contratación indefinida.  
 
Poderán ser beneficiarias das axudas deste programa as persoas físicas que, 
cumprindo as condicións establecidas para cada tipo de axuda, reúnan os seguintes 
requisitos:  
a) Persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo 
Público de Emprego, que procedan á creación do seu propio posto de traballo 
mediante a súa constitución en traballadores ou traballadoras autónomos/as ou por 
conta propia, e que desenvolvan a súa actividade empresarial ou profesional en 
Galicia, sempre que:  
-Sexan titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.  
-Se dean de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime 
especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio 
profesional.  
-Non percibisen subvencións ao abeiro do Programa de promoción do emprego 
autónomo nos catro anos anteriores á data do inicio da nova actividade.  
-Non desenvolvesen como traballadores ou traballadoras autónomos/as a mesma 
ou similar actividade na mesma localidade, nos seis meses inmediatamente 
anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estivesen de alta como 
traballadores ou traballadoras autónomos/as en calquera réxime da Seguridade 
Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta 
presupoña actividade nos tres meses inmediatamente anteriores. Para estes 
efectos, entenderase por mesma actividade a coincidencia ao nivel de 3 díxitos da 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).  
b) Poderán acceder á condición de persoas beneficiarias da subvención pola 
primeira contratación indefinida os traballadores ou traballadoras autónomos/as ou 
profesionais xa constituídos que realicen esta contratación durante o seu primeiro 
ano de actividade e para prestar servizos en centros de traballo situados na 
Comunidade Autónoma de Galicia.  
 
Persoa desempregada, aquela que figure inscrita como demandante de emprego no 
Servizo Público de Emprego e que, pola súa vez, careza de ocupación segundo o 
informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e, se é o caso, 
segundo certificado da mutualidade do colexio profesional, na data da súa solicitude 
de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou mutualidade de colexio 
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profesional.  
 
* Persoa con discapacidade, aquela que teña recoñecido pola Administración 
competente un grado de discapacidade igual ou superior ao 33%.  
 
* Persoas desempregadas de longa duración, aquelas que na data da súa solicitude 
de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou mutualidade de colexio 
profesional estivesen sen traballo e teñan acreditado un período de inscrición 
ininterrompido como desempregadas na oficina de emprego de 180 días, se fosen 
menores de 25 anos ou de 45 ou máis anos de idade, e de 360 días se fosen 
maiores de 25 e menores de 45.  
 
* Emigrantes retornados/as, aqueles/as emigrantes que cumpran coa condición de 
que non transcorresen máis de dous anos entre a data do retorno e a data da súa 
solicitude de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou en 
mutualidade de colexio profesional.  
 
 As contías desta subvención serán as seguintes:  
 
A. 5.000 euros para desempregados en xeral.  
B. 6.000 euros para mozos/as desempregados/as de 30 ou menos anos.  
C. 7.000 euros para mulleres desempregadas.  
D. 7.500 euros para emigrantes retornados/as, traballadores ou traballadoras 
procedentes de empresas en crise, persoas desempregadas de longa duración e 
persoas desempregadas que esgotasen a prestación por desemprego.  
E. 8.000 euros para desempregados con discapacidade ou pertencentes a colectivos 
en risco ou situación de exclusión social.  
F. 10.000 euros para mulleres desempregadas con discapacidade ou pertencentes a 
colectivos en risco ou situación de exclusión social.  
 
 
 
 
 
SUBVENCIÓNS PARA O APOIO AO EMPRENDEMENTO FEMININO 
(PROGRAMA EMEGA) (SI429A) 
 
Da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Convocatoria 
anual. 
 
Incentivar as mulleres emprendedoras de Galicia para a posta en marcha, mellora 
ou reactivación de iniciativas  
empresariais como medio adecuado para a súa promoción, participación e 
progresión no mercado laboral, a través das seguintes liñas de actuación:  
 
1.1. Liña Emprende: programa de axudas económicas a través de primas para 
estimular a posta en marcha de iniciativas empresariais e a creación de emprego 
feminino por conta propia e allea.  
 
1.2. 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.  
 
1.3. 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 
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cambio de localización da actividade coas cales acadar o equilibrio empresarial 
buscando o seu mantemento e promoción no contexto económico actual.  
 
1.4. 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 fillos/as 
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 organización, 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.  
 
Subvención a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva  
 
Poderán ser destinatarias das axudas do programa Emega as empresas formadas 
por mulleres emprendedoras, con domicilio social e establecemento de produción 
en Galicia, validamente constituídas na data de finalización do prazo de solicitudes 
e que cumpran os requisitos e as obrigas establecidos nesta resolución para cada 
liña específica de axuda.  
 
A actividade mercantil será realizada por empresarias autónomas ou sociedades, 
incluídas as sociedades civís e comunidades de bens, con categoría 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.  
 
1. Liña Emprende:  
 
1.a) Prima de 12.000 euros ás empresas que creen dous postos de traballo por 
conta propia ou un posto por conta propia e un posto por conta allea con contrato 
indefinido para mulleres.  
1.b) Prima de 18.000 euros ás empresas que creen máis de dous postos de traballo 
por conta propia para mulleres.  
1.c) Prima de 20.000 euros ás empresas que creen dous postos por conta propia e 
un posto por conta allea con contrato indefinido para mulleres.  
1.d) Prima de 22.000 euros ás empresas que creen dous postos por conta propia e 
dous postos por conta allea con contrato indefinido para mulleres.  
 
2. Liña Innova:  
 
2.a) Prima básica de 15.000 euros por empresa.  
2.b) Prima de 18.000 euros ás empresas que, ademais do emprego obrigatorio 
fixado na base 3.ª, creen un posto de traballo por conta allea con contrato 
indefinido para outra muller.  
2.c) Prima de 22.000 euros ás empresas nas cales existan máis de dúas 
traballadoras autónomas e se cree, ademais do emprego obrigatorio, un posto de 
traballo por conta allea con contrato indefinido para outra muller.  
 
3. Liña Activa:  
 
3.a) Prima de 6.000 euros ás empresarias autónomas.  
3.b) Prima de 12.000 euros ás sociedades constituídas por dúas promotoras e ás 
empresarias autónomas, sempre que, neste último caso, se manteña ou, no seu 
defecto, se cree un posto de traballo con contrato indefinido para outra muller.  
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3.c) Prima de 18.000 euros ás empresas que manteñan ou creen máis de dous 
postos de traballo por conta propia para mulleres.  
3.d) Prima de 20.000 euros ás empresas que manteñan ou creen dous postos por 
conta propia e un posto por conta allea con contrato indefinido para mulleres.  
3.e) Prima de 22.000 euros ás empresas que manteñan ou creen dous postos de 
traballo autónomo e dous postos por conta allea con contrato indefinido para 
mulleres.  
 
4. Liña Concilia:  
 
4.a) Prima básica de 3.000 euros por empresa con promotoras con fillos/as 
menores de tres anos.  
4.b) Prima de 5.000 euros por acordo ou convenio de conciliación.  
4.c) Prima de 1.000 euros por contrato de teletraballo, para mulleres ou homes, co 
máximo de 5.000 euros.  
 
Para as axudas desta convocatoria establécese o tope específico de 30.000 euros 
por empresa, incluídos os tipos de axuda da liña Concilia, tendo en conta que as 
liñas Emprende, Innova e Activa son incompatibles entre si e que dentro de cada 
liña só se pode ser beneficiaria dunha única prima, agás na liña Concilia, en que 
unha empresa pode beneficiarse da prima por nais emprendedoras e dunha das 
establecidas en función da existencia de persoal asalariado. Todo iso sempre que se 
respecten os topes xerais de axuda minimis.  
 


