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No sentido máis estrito do termo, emancipación refírese a toda aquela acción 
que lle permita a unha persoa acceder a un estado de autonomía. Noutras 
palabras, imos entender que unha persoa está emancipada cando acada unha 
independencia económica e de residencia. 

Para acadar unha independencia económica precísase dun emprego ou dunha 
fonte de ingresos que posibilite levar unha vida independente. Pero a eman-
cipación é máis que unha independencia económica, precísase ter acceso a 
unha vivenda en alugamento ou en propiedade.

Actualmente, en Galicia máis da metade da mocidade (segundo o Observa-
torio Joven de Vivenda) non se atopa emancipada, e unha das grandes preocu-
pacións da mocidade galega é a formación, o emprego e a vivenda (segundo 
o INJUVE). 

De aí, que dende finais do ano 2009, grazas a un convenio asinado co Instituto 
da Xuventude (INJUVE) está a funcionar a Oficina de Emancipación Xuvenil en 
Santiago de Compostela, onde se desenvolven programas de promoción da 
emancipación xuvenil, a través do acceso ao emprego e á vivenda.

Se se ten en conta a situación actual, tanto do mercado laboral como das 
dificultades para o acceso á vivenda, dende a Dirección Xeral de Xuventude 
e Voluntariado consideramos necesaria esta guía na que a mocidade poderá 
atopar de forma sinxela e práctica aqueles recursos existentes que consi-
dere necesarios no ámbito formativo, laboral e de acceso a vivenda, tanto no 
ámbito autonómico como no ámbito estatal.

As persoas beneficiarias directas desta guía serían aqueles mozos e mozas 
con idades comprendidas entre os 14 e 30 anos que se atopan en situación 
de desemprego ou que queren mellorar a súa empregabilidade, desexan 
completar a súa formación, desexan emprender ou están na busca dunha 
vivenda para a súa independencia.
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Nun mercado de traballo altamente competitivo e nun contorno 
de continuo cambio, adquire cada vez máis importancia a actuali-
zación dos nosos coñecementos e competencias no ámbito nivel 
profesional.

En ocasións pensamos que posuímos os coñecementos necesa-
rios para desempeñar o noso posto de traballo, porque temos a 
formación ou a experiencia necesaria para o seu desempeño. Pero 
temos que ter en conta os cambios no contorno e as esixencias 
actuais do mercado de traballo. Polo que son precisas persoas que 
teñan capacidade de aprendizaxe e que aproveiten o seu tempo 
para realizar algún tipo de formación que lles permita acceder ao 
mercado laboral ou mellorar no seu posto de traballo.

A formación vai permitir a adaptación permanente das profesións 
e contidos dos postos de traballo, e mellorar as competencias 
e cualificacións indispensables para fortalecer a competitivi-
dade profesional; así como, evitar o estancamento profesional e 
mellorar a situación laboral.

Este punto estrutúrase da seguinte maneira:

1 Formación profesional regrada

2	 Certificados de profesionalidade

3		 Formación profesional non regrada

4	 Bolsas e axudas 

5	 Lexislación de referencia

RecuRsos 
paRa a 
foRmación
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foRmación  
pRofesionaL  
ReGRaDa 
A formación profesional é o conxunto de ensinanzas do sistema 
educativo onde se conxuga a formación teórica coa formación 
práctica, adecuándoa (na medida das posibilidades) ás demandas 
do mercado laboral.

En Galicia estrutúrase en 22 familias profesionais, que comprenden 
38 ciclos medios e 64 ciclos superiores

FamiLias proFesionais:

actividades físicas e deportivas
agraria
Comercio e marketing
electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
imaxe e son
industrias alimentarias
instalación e mantemento
marítimo-pesqueiras
sanidade
Téxtil, confección e pel
administración e xestión
artes gráficas
edificación e obra civil
enerxía e auga
Hostalaría e turismo 
imaxe persoal
informática e comunicacións 
madeira, moble e cortiza
Química
servizos socioculturais e á comunidade
Transporte e mantemento de vehículos

1
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A maioría dos ciclos formativos son en modalidade presencial, na 
actualidade (novembro 2010) ofértanse dous ciclos na modalidade 
a distancia (Ciclo de Grao Superior de Educación Infantil e Ciclo de 
Grao Medio de Emerxencias Sanitarias).

Para acceder a este tipo de formación as persoas interesadas terán 
que estar en posesión do título de graduado en ESO ou equivalente 
(no caso dos ciclos medios) ou do título de bacharelato ou equi-
valente (no caso de ciclos superiores). En caso de que non teñan 
este tipo de titulación, terían que acudir a probas específicas para 
acceso aos ciclos medios e ciclos superiores.

Páxina web de referencia: 

http://www.edu.xunta.es/fp/
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ceRTificaDos De  
pRofesionaLiDaDe
Os certificados de profesionalidade regúlanse a través do Real 
decreto 34/2008, do 18 de xaneiro (BOE n.º 27, 31 de xaneiro de 2008). 

Son o instrumento de acreditación oficial das cualificacións profe-
sionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais no 
ámbito da Administración laboral, que acredita a capacitación para 
o desenvolvemento dunha actividade laboral con significación para 
o emprego e asegura a formación necesaria para a súa adquisición.

CaraCTerísTiCas: 
Permite configurar un perfil profesional entendido como conxunto 
de competencias profesionais no ámbito produtivo (recoñecido e 
valorado no mercado laboral).

Ten carácter oficial e validez en todo o territorio nacional.

Cada certificado acredita unha cualificación profesional do Catá-
logo nacional de cualificacións profesionais. 

Os módulos formativos do certificado de profesionalidade serán 
os do Catálogo modular de formación profesional. 

FinaLidade
Acreditar as cualificacións profesionais ou unidades de compe-
tencia recollidas nestes, tanto se se adquiriron a través da vía 
formativa, ou mediante experiencia laboral ou vías formais de 
formación.

Facilitar a aprendizaxe permanente de todos os cidadáns, mediante 
unha formación aberta, flexible e accesible, estruturada de forma 
modular, a través da oferta formativa asociada ao certificado.

Favorecer a transparencia do mercado de traballo a persoas empre-
gadoras e a persoas traballadoras.

2
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Ordenar a oferta formativa do subsistema de formación profe-
sional para o emprego vinculada ao Catálogo nacional de cualifica-
cións profesionais.

Contribuír á calidade da oferta de formación profesional para o 
emprego.

Contribuír á integración, transferencia e recoñecemento entre as 
diversas ofertas de formación profesional referidas ao Catalogo 
Nacional de Cualificacións Profesionais.

Páxinas web de referencia: 

http://traballo.xunta.es/contenidos/gl/menu_transversal/ 
formacion_cualificaciones/sec_formacion_certificados
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http://traballo.xunta.es/contenidos/gl/menu_transversal/ 
formacion_cualificaciones/competencias_clave

http://traballo.xunta.es/portal/contenidos/gl/menu_transversal/ 
formacion_cualificaciones/rexp
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foRmación  
pRofesionaL  
non ReGRaDa
para persoas desempregadas

Cursos 

Este tipo de formación vai dirixida a aquelas persoas desem-
pregadas que queren completar a súa formación con relación ás 
competencias que son necesarias para a incorporación ao mercado 
laboral.

Dentro desta formación podemos distinguir as accións formativas 
prioritariamente para desempregados (AFD) e as accións do Fondo 
Social Europeo (FSE). 

As accións formativas impartidas dentro AFD estarán incluídas no 
ficheiro de especialidades formativas do Instituto de Emprego-
Servizo Público de Emprego Estatal e contarán cunha serie de 
módulos transversais como, por exemplo, creación de empresas, 
sensibilización ambiental, alfabetización informática, manipu-
lador de alimentos ou básico de prevención de riscos laborais. 
(Referencia: Orde do 28 de decembro de 2009. DOG n.º 253, 30 de 
decembro de 2009).

Mentres que as accións do FSE son aquelas accións que teñen 
carácter experimental e complementario respecto das especiali-
dades do ficheiro do Servizo Público do Emprego Estatal. (Refe-
rencia: Orde do 30 de abril de 2009. DOG n.º 85, 6 de maio de 2010).

3
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Páxinas web de referencia: 

http://traballo.xunta.es/contenidos/gl/menu_transversal/forma-
cion_cualificaciones/sec_formacion_afd

http://traballo.xunta.es/descargas/GUIA_AFD_2010.pdf  
(Guia informativa) 
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http://traballo.xunta.es/contenidos/gl/menu_transversal/ 
formacion_cualificaciones/sec_formacion_desem
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esCoLas TaLLer  
e Casas de oFiCios 

Nas escolas taller e casas de oficios a xente nova desempregada 
recibe formación profesional ocupacional xunto coa práctica 
profesional (traballo en obra real), para facilitar a adquisición do 
desempeño necesario para acceder ao mundo laboral.

Páxinas web de referencia: 

http://traballo.xunta.es/contenidos/gl/menu_transversal/forma-
cion_cualificaciones/sec_formacion_guia_escolas
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para persoas oCupadas

A formación profesional non regrada para persoas ocupadas ten 
a finalidade de facilitar a formación que poidan necesitar na súa 
vida laboral co fin de que melloren a súa capacitación profesional 
e facilitar a súa promoción profesional, ante a continua evolución 
dos novos sistemas de produción.

Dentro da formación para persoas ocupadas atopamos os plans de 
formación sectorial e intersectorial e as accións de apoio e acom-
pañamento a formación. 

Páxinas web de referencia: 

http://traballo.xunta.es/contenidos/gl/menu_transversal/ 
formacion_cualificaciones/sec_formacion_fse_ocu 
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 aXuDas  
 e BoLsas

No ámbito estatal

Tipo de axuda entidade Contacto

Bolsas e axudas 
para os estudos 
(universitarios e non 
universitarios) 

Ministerio  
de Educación 

http://www.educacion.es/
educacion/becas-y-ayudas.
html

axudas a mobilidade Ministerio  
de Educación

http://www.educacion.es/
educacion/becas-y-ayudas.
html

axudas a titulados 
superiores e para 
a realización do 
doutoramento 

Comisión Fulbright http://www.fulbright.es/

axudas e servizos para 
a educación, formación 
e investigación 

Diferentes 
organismos

http://www.060.es/060/
appmanager/portal/desktop/
page/ciudadanos1_educacion

4
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Páxinas web de referencia

ministerio de educación e Ciencia

http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas.html

http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/
ciudadanos1_educacion 
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Comisión Fulbright

http://www.fulbright.es/
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no ámbito autonómico

Tipo de axuda entidade Contacto

Bolsas de formación 
en cooperación ao 
desenvolvemento

D. X. de Relacións 
Exteriores e coa Unión 
Europea (Consellería de 
Presidencia, Administra-
cións Públicas e Xustiza)

http://www.coopera-
ciongalega.org

Bolsas para estudos 
de especialización 
sobre ue 

Fundación Galicia Europa http://fundaciongali-
ciaeuropa.eu

axudas para prácticas 
non remuneradas 
nunha institución da 
ue

Fundación Galicia Europa http://fundaciongali-
ciaeuropa.eu

Bolsas para prácticas 
na fundación Galicia 
europa en temas 
relacionadas coa ue 

Fundación Galicia Europa http://fundaciongali-
ciaeuropa.eu

axudas para estadías 
en países da ue para 
coñecer a súa lingua

S. X. de Universidades http://www.usc.es 
http://www.uvigo.es 
http://www.udc.es

Bolsas para 
actividades 
formativas de curta 
duración

S. X. de Universidades http://www.usc.es 
http://www.uvigo.es 
http://www.udc.es

axudas 
complementarias 
erasmus 

S. X. de Universidades http://www.usc.es 
http://www.uvigo.es 
http://www.udc.es



27

préstamos a 
estudantes 
universitarios 

S. X. de Universidades http://www.usc.es 
http://www.uvigo.es 
http://www.udc.es

axudas para 
asistencias a 
congresos 

S. X. de Universidades http://www.usc.es 
http://www.uvigo.es 
http://www.udc.es

axudas de carácter 
especial 

S. X. de Universidades http://www.usc.es 
http://www.uvigo.es 
http://www.udc.es

premios fin de 
carreira

S. X. de Universidades http://www.usc.es 
http://www.uvigo.es 
http://www.udc.es

Bolsas para mestrados 
universitarios 

S. X. de Universidades http://www.usc.es 
http://www.uvigo.es 
http://www.udc.es

Bolseiros no exterior Plan de fomento das 
exportacións galegas 
(FOEXGA)

http://www.foexga.org

Bolseiros de 
promoción exterior

Instituto Galego de 
Promoción Económica 
(IGAPE)

http://www.igape.es/
promocion-exterior.
html
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Páxinas web de referencia 

http://www.cooperaciongalega.org

http://fundaciongaliciaeuropa.eu
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http://www.usc.es 

http://www.uvigo.es 
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http://www.udc.es

http://www.foexga.org
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http://www.igape.es/promocion-exterior.html

no ámbito local

No ámbito local, a maioría dos concellos galegos ofértanlles ás 
persoas residentes nestes axudas de diferentes características: 

Para estudos 

Para a mobilidade

Para a realización de actividades complementarias aos estudos 

Becas para a realización de prácticas en diferentes departamentos 
do concello 

As contías, características e requisitos mínimos van depender de 
cada un dos concellos.
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LeXisLación  
De RefeRencia
Decreto 158/2001, do 29 de xuño, polo que se regula o procede-
mento para a homologación de especialidades formativas e para a 
inscrición no Censo de centros colaboradores de formación ocupa-
cional da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e 
Xuventude (DOG n.º 136, do 13 de xullo de 2001).

Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da forma-
ción profesional.

Decreto 7/2005, do 13 de xaneiro, polo que se crea e regula o funcio-
namento da Comisión Galega de Formación Profesional Continua.

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Orde do 23 de xuño de 2006 pola que se aproba a convocatoria, 
de ámbito autonómico, para a concesión de subvencións públicas 
mediante contratos programa para a formación de persoas traba-
lladoras ocupadas, en aplicación da Orde TAS/2783/2004, do 30 de 
xullo, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión 
das citadas subvencións, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo 
correspondentes ao exercicio de 2006.

Orde do 3 de agosto de 2006 pola que se aproba a convocatoria 
para a concesión de subvencións públicas destinadas á realización 
de accións complementarias e de acompañamento á formación, de 
ámbito autonómico, correspondentes ao exercicio do ano 2006, 
en aplicación da Orde TAS/2782/2004, do 30 de xullo, pola que 
se establecen as bases reguladoras para a concesión das citadas 
subvencións, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Real decreto 1538/2006, do 15 de decembro, polo que se establece 
a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo.

5
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Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o 
subsistema de formación profesional para o emprego.

Decreto 133/2007, do 7 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas 
da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de 
Galicia (DOG, n.º 136, 13/07/2007).

Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os 
certificados de profesionalidade.

Decreto 204/2008, do 28 de agosto, sobre a asunción da amplia-
ción de funcións e servizos traspasados á Comunidade Autónoma 
de Galicia mediante Real decreto 1319/2008, do 24 de xullo, en 
materia de educación: homologación e validación de títulos e 
estudos estranxeiros en ensinanzas non universitarias e sobre a 
súa asignación á Consellería de Educación e Ordenación Universi-
taria (DOG, n.º 180, 17/09/2008).

Real decreto 1224/2009, polo que se establece o procedemento 
de recoñecemento da competencia profesional adquirida por 
experiencia laboral. 





Recursos  
para o  

emprego 
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RecuRsos  
paRa o 
empReGo
A xuventude cada vez se incorpora máis tarde ao mercado laboral, 
e é un 17,67% o número de mozos e mozas que están ocupados/as 
co que se prolonga cada vez en maior medida a transición entre a 
ensinanza e o comezo da vida laboral.

Dende o goberno da Xunta de Galicia, no Plan de emprego xuvenil 
contémplanse medidas para mellorar a empregabilidade e a adap-
tabilidade das persoas desempregadas as demandas dos dife-
rentes sectores empresariais. 

O proceso de busca de emprego é un proceso longo no que pasamos 
por varias fases. Polo que é importante formularnos o noso itine-
rario profesional, tanto para atopar traballo por conta propia como 
por conta allea.

Por itinerario profesional entendemos o conxunto de accións que 
melloran a empregabilidade e permitan o acceso ao mundo laboral. 
O itinerario non é algo estático, senón que se vai redifinir en función 
das preferencias, a formación, a evolución da persoas e as oportu-
nidades de obter emprego.

Na Guía de recursos para a emancipación da mocidade galega 
podemos atopar as claves para o acceso ao emprego por conta 
propia ou por conta allea. 

Polo que este punto se estrutura da seguinte maneira: 

1 Traballo por conta propia

2	 Traballo por conta allea

3		 Lexislación de referencia 



37

TRaBaLLo  
poR conTa  
pRopia 
O emprego por conta propia é aquela actividade económica e 
profesional realizada por unha persoa física de forma habitual fora 
do ámbito de organización e dirección doutra persoa.

eLaBoraCiÓn do  
iTinerario proFesionaL 

O itinerario profesional para o traballo por conta propia comporta 
os seguintes pasos: 

A. Test do emprendedor

B. Elaboración dunha listaxe de ideas de negocio

C. Plan de empresa 

D. Busca de recursos 

a. TesT do emprendedor

O test do emprendedor te permite comprobar as túas potenciali-
dades á hora de crear o teu propio negocio

exemplo dun test do emprendedor 

A puntuación “6” significa que a frase describe moi exactamente a 
túa personalidade e o “0” quere dicir que non se corresponde coas 
túas características 

1
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6 5 4 3 2 1 0

1 Normalmente fago as cousas ao meu xeito. 

2 Tendo a rebelarme contra a autoridade. 

3 Teño reputación de ser obstinado. 

4 Gústame tomar a iniciativa. 

5 Gústame estar só/soa a miúdo. 

6 Adoito a estar en posición de liderado. 

7 Gústame a responsabilidade. 

8 Son reticente a solicitar axuda. 

9 Gústame conservar o control. 

10 A liberdade persoal é moi importante para min. 

11 Son persistente. 

12 Remato os proxectos aínda que supoña moito traballo. 

13 Traballo tanto como faga falta para rematar os proxectos.

14 Cando un proxecto me interesa, necesito durmir menos.

15 Se se ten que facer algo, fágoo aínda que non me resulte agradable. 

16 Teño una gran capacidade de concentración. 

17 Cando quero algo, teño moi claros os obxectivos na miña cabeza. 

18 Conservo os bos propósitos que me formulo para o ano. 

19 Analizo os meus errores para aprender deles. 

20 Son una persoa decidida e determinada a conseguir os meus obxectivos. 

21 Resúltame fácil atopar múltiples decisións a un mesmo problema. 

22 Para min, os problemas son retos. 

23 Teño ideas innovadoras. 

24 Son adaptable. 

25 Son curioso/a. 

26 Tendo a ser moi intuitivo/a. 

27 Vexo novas utilidades en obxectos comúns. 

28 Son receptivo/a a ideas novas. 

29 Teño moita imaxinación. 

30 Experimento con novas maneiras de facer as cousas. 

31 Unha vez decido facer algo, nada me detén. 

32 Se existe algo que “non hai maneira de facer”, eu atopo esa maneira. 

33 Estou disposto a asumir sacrificios temporalmente con tal de obter 
posibles beneficios a longo prazo. 
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obtención da puntuación 

6 x n.º de contestacións dadas ao grao 6 _____ =
5 x n.º de contestacións dadas ao grao 5 _____ =
4 x n.º de contestacións dadas ao grao 4 _____ =
3 x n.º de contestacións dadas ao grao 3 _____ =
2 x n.º de contestacións dadas ao grao 2 _____ =
1 x n.º de constatacións dadas ao grao 1 _____ =

 TOTAL

interpretación da puntuación

Fonte: Igape 

(http://www.igape.es/dmdocuments/Test%20do%20 
emprendedor.pdf)

puntuación Comentario 

320-360 

Vostede é unha persoa independente coa iniciativa e disciplina que necesita 
un emprendedor con éxito. Cando decide facer algo, non se detén ata que o 
consegue. Se opta pola autoocupación, ten os trazos de personalidade nece-
sarios para triunfar. 

280-319 

Posúe boas aptitudes para triunfar no seu propio negocio, pero non deixe 
inmediatamente o seu traballo porque obtivera unha puntuación alta no 
test. Aqueles destinados a triunfar utilizarán este test para incrementar o 
seu autocoñecemento ao mesmo tempo que se aventuran a desenvolver un 
proxecto emprendedor. 

210-279 
Vostede ten potencial. Tome o tempo necesario para desenvolverse. Lea 
extensamente, asista a clases e fale con emprendedores de éxito para descu-
brir que fan correctamente. 

120-209 

Proceda con precaución. Vostede necesitará máis determinación, autodisci-
plina e confianza para poder sacar adiante o seu propio negocio. Considere a 
baixa puntuación do test como un desafío para reforzar aqueles elementos da 
súa personalidade que necesitará para autoocuparse con éxito. 

1-119 
Ata que non desenvolva a súa creatividade, capacidade de asumir o risco e 
confianza, e aumente a súa determinación e autodisciplina, o máis conve-
niente é que continúe traballando para terceiras persoas. 

menos de 1 Vostede leva unha vida aburrida, pero manexable e probablemente iso sexa 
o que prefire. 
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B. idea de negoCio 

O proxecto empresarial xira ao redor dunha idea, que xorde da 
detección dunha oportunidade de negocio. Esta oportunidade de 
negocio podemos atopala:

Por casualidade.

A través dunha conversa con amizadas, familiares...

Observando cambios demográficos, cambios nas necesidades e 
demandas das persoas 

Analizando as carencias do mercado 

Acudindo a feiras o congresos

Analizando diversa documentación 

A través da túa propia experiencia persoal e profesional

Etc. 

C. pLan de empresa 

Teño unha idea... como a levo a cabo?

Unha vez que a persoa ten unha idea empresarial, antes de levala a 
cabo deben formularse as seguintes cuestións: 

É unha idea realista?

É viable técnica e economicamente?

Danse as condicións adecuadas para levala a cabo? Porque?

É rendible?

Se estamos seguros da nosa idea e, do que é máis importante, de 
nós mesmos para poder levala a cabo é o momento de formular o 
noso plan de empresa.
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O plan de empresa constitúe a ferramenta básica para poder 
facer un seguimento e avaliación da nosa actividade empresarial, 
ademais de facilitarnos a presentación do noso proxecto ás enti-
dades financeiras, institucións e posibles socios, á hora de pedir 
calquera tipo de colaboración, axuda ou apoio financeiro.

Para realizar o plan de empresa temos que ter en conta os seguin- 
tes puntos: 

1.  Datos básicos do proxecto: 

Nome de identificación do proxecto

Localización

Data de inicio

Tipo de sociedade

Explicación breve da actividade que se vai desenvolver

Número de persoas traballadoras previstas 

Cuantificación do investimento necesario 

Financiamento.

2.  promotores do proxecto: identificación dos promotores (datos 
persoais), breve historial profesional dos promotores e grao de 
dedicación futura no proxecto.

3.  Descrición dos produtos/servizos: 

Identificación dos produtos ou servizos

Descrición das características técnicas dos produtos ou servizos 

Mercado ao que vai dirixido e necesidades que cobre

Elementos innovadores que incorporan que nos diferencian da 
competencia.
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4. plan de produción: 

Descrición técnica e descrición do proceso produtivo

Normas que regulan a fabricación ou comercialización do produto 
ou a prestación do servizo

Protección xurídica.

5. análise de mercado: 

Definición do mercado ao que se dirixirá o produto: dimensión, loca-
lización, índice de consumo, estrutura, tipo de clientes, mercado 
real e mercado potencial.

Clientes potenciais 

Análises da competencia: identificación das empresas competi-
doras, características, posición no mercado, vantaxes e inconve-
nientes do produto ou servizo...

Barreiras de entrada

Para a realización da análise de mercado podemos tomar como 
referencia as guías de actividade, que facilitan información sobre 
un sector ou actividade concreta (http://guias.bicgalicia.es/v2/
nuevo /asp/individual/home.asp)

6. plan de márketing: 

Estratexia de prezos

Política de vendas

Promoción e publicidade

Canais de distribución 

Servizo posvenda 

Garantía.
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7. organización e persoal: 

Descrición de categorías laborais

Distribución de tarefas

Fórmulas de contratación

Número de traballadores

Política de empresa

Organigrama...

8. plan de investimentos: investimentos en activos fixos e inves-
timentos en capital circulante

9. previsión de contas de resultados: resumo das operacións da 
empresa 

10. financiamento previsto: balance e estado de orixe.

11. Valoración do risco 

12. aspectos formais do proxecto

Elección da forma xurídica

Trámites administrativos que se van realizar

Obrigas da empresa, contables, fiscais, laborais...
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Formas xurídicas da empresa 

Unha das primeiras decisións que ten que tomar o promotor ou 
promotores é a forma xurídica que vai ter a nova empresa. 

A continuación móstranse as principais formas xurídicas:

número de 
socios/as Capital

afiliación á 
seguridade 
social

empResaRio inDiViuaL Non se esixe Non existe 
legalmente Autónomos

comuniDaDe De Bens Mínimo 2 Non existe 
legalmente Autónomos

socieDaDe ciViL Mínimo 2 Non existe 
legalmente Autónomos

socieDaDe coLecTiVa Mínimo 2 Non existe 
legalmente Autónomos

socieDaDe 
ResponsaBiLiDaDe 
LimiTaDa

Mínimo 1 3.005,06 € 100% 
desembolsado

Réxime xeral  
ou autónomos

socieDaDe LimiTaDa  
noVa empResa 

Mínimo 1 máximo 
5 no momento da 
constitución

3.012,00 €  
máximo 
120.202,00 €

Réxime xeral  
ou autónomos

socieDaDe anónima Mínimo 1
60.101,21 € 
desembolso 
mínimo 25%

Réxime xeral  
ou autónomos 

socieDaDe comanDiTaRia 
accións Mínimo 2

60.101,21 € 
desembolso 
mínimo 25%

Réxime xeral

socieDaDe comanDiTaRia 
simpLe Mínimo 2 Non existe 

legalmente Réxime xeral

socieDaDe LimiTaDa 
LaBoRaL Mínimo 3 3.005,06 100% 

desembolsado Réxime xeral

socieDaDe coopeRaTiVa

Coop. primeiro 
grao: mínimo 3
Coop. de segundo 
grao mínimo 2

Fixado nos 
estatutos 

Réxime xeral  
ou autónomos.

Fonte: Igape
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Enlace:http://www.bicgalicia.es/memofichas/web/gal/index.
asp?id_indice=1#

A hora de facer esta elección debemos ter en conta os seguintes 
aspectos: 

Tipo de actividade que se vai exercer

Número de promotores

Responsabilidade dos promotores

Necesidades económicas do proxecto

Aspectos fiscais

Imaxe ante os clientes. 
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Trámites de constitución 

FORMA XURÍDICA TRÁMITES EN FACENDA TRÁMITES NO MINISTERIO DE TRABALLO TRÁMITES NO CONCELLO OUTROS TRÁMITES

autónomos • Declaración censual (IVE)

• Alta no imposto de 
actividades económicas 
(IAE)

• Afiliación e alta no réxime de autónomos

• Solicitude do número patronal

• Comunicación de apertura do centro de 
traballo

• Solicitude do libro de visita

• Licenza de actividades e instalacións 
(Apertura)

• Licenza de obras 

• Cambio de titularidade dun negocio

• Cambio de actividade (só para 
actividades inocuas)

sociedade civil • Solicitude do código de 
identificación fiscal (CIF)

• Alta no imposto de 
actividades económicas 
(IAE)

• Declaración censual (IVA)

• Afiliación e alta no réxime de autónomos 

• Solicitude do número de patronal

• Comunicación de apertura do centro de 
traballo

• Solicitude do libro de visita

• Licenza de actividades e instalacións 
(apertura)

• Licenza de obras

• Cambio de titularidade dun negocio

• Cambio de actividade (só para 
actividades inocuas)

•  Contrato privado entre as partes

• Liquidación do imposto de transmisións patrimoniais

sociedade limitada 
e anónima 

• Solicitude do código de 
identificación fiscal (CIF)

• Alta no imposto de 
actividades económicas 
(IAE)

• Declaración censual (IVA)

• Afiliación e alta no réxime de autónomos

• Solicitude do número de patronal

• Comunicación de apertura do centro de 
traballo

• Solicitude do libro de visita

• Licenza de actividades e instalacións 
(apertura)

• Licenza de obras 

• Cambio de titularidade dun negocio

• Cambio de actividade (só para 
actividades inocuas)

• Certificado negativo do nome

• Apertura de conta bancaria a nome da sociedade

• Elaboración dos estatutos e escritura de 
constitución

• Liquidación do imposto de transmisións Patrimoniais

• Inscrición no Rexistro Mercantil

sociedades 
laborais

• Solicitude do código de 
identificación fiscal (CIF)

• Alta no imposto de 
actividades económicas 
(IAE)

• Declaración censual (IVA)

• Afiliación e alta no réxime de autónomos

• Solicitude do número de patronal

• Comunicación de apertura do centro de 
traballo

• Solicitude do libro de visita

• Licenza de actividades e instalacións 
(apertura)

• Licenza de obras

• Cambio de titularidade dun negocio

• Cambio de actividade (só para 
actividades inocuas)

• Certificado negativo do nome

• Apertura de conta bancaria ao nome da sociedade

• Elaboración dos estatutos e escritura de constitución

• Liquidación do imposto de transmisións patrimoniais

• Inscrición no rexistro de sociedades laborais 

• Inscrición no rexistro mercantil

cooperativas • Solicitude do código de 
identificación fiscal (CIF)

• Alta no imposto de 
actividades económicas 
(IAE)

• Declaración censual (IVA)

• Afiliación e alta no réxime de autónomos

• Solicitude do número de patronal

• Comunicación de apertura do centro de 
traballo

• Solicitude do libro de visita

• Licenza de actividades e instalacións 
(apertura)

• Licenza de obras

• Cambio de titularidade dun negocio

• Cambio de actividade (só para 
actividades inocuas)

• Certificado negativo do nome 

• Apertura de conta bancaria a nome da sociedade

• Elaboración dos estatutos e escritura de 
constitución

• Liquidación do imposto de transmisións patrimoniais

• Inscrición no Rexistro de Cooperativas

Fonte: Elaboración propia 
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Trámites de constitución 

FORMA XURÍDICA TRÁMITES EN FACENDA TRÁMITES NO MINISTERIO DE TRABALLO TRÁMITES NO CONCELLO OUTROS TRÁMITES

autónomos • Declaración censual (IVE)

• Alta no imposto de 
actividades económicas 
(IAE)

• Afiliación e alta no réxime de autónomos

• Solicitude do número patronal

• Comunicación de apertura do centro de 
traballo

• Solicitude do libro de visita

• Licenza de actividades e instalacións 
(Apertura)

• Licenza de obras 

• Cambio de titularidade dun negocio

• Cambio de actividade (só para 
actividades inocuas)

sociedade civil • Solicitude do código de 
identificación fiscal (CIF)

• Alta no imposto de 
actividades económicas 
(IAE)

• Declaración censual (IVA)

• Afiliación e alta no réxime de autónomos 

• Solicitude do número de patronal

• Comunicación de apertura do centro de 
traballo

• Solicitude do libro de visita

• Licenza de actividades e instalacións 
(apertura)

• Licenza de obras

• Cambio de titularidade dun negocio

• Cambio de actividade (só para 
actividades inocuas)

•  Contrato privado entre as partes

• Liquidación do imposto de transmisións patrimoniais

sociedade limitada 
e anónima 

• Solicitude do código de 
identificación fiscal (CIF)

• Alta no imposto de 
actividades económicas 
(IAE)

• Declaración censual (IVA)

• Afiliación e alta no réxime de autónomos

• Solicitude do número de patronal

• Comunicación de apertura do centro de 
traballo

• Solicitude do libro de visita

• Licenza de actividades e instalacións 
(apertura)

• Licenza de obras 

• Cambio de titularidade dun negocio

• Cambio de actividade (só para 
actividades inocuas)

• Certificado negativo do nome

• Apertura de conta bancaria a nome da sociedade

• Elaboración dos estatutos e escritura de 
constitución

• Liquidación do imposto de transmisións Patrimoniais

• Inscrición no Rexistro Mercantil

sociedades 
laborais

• Solicitude do código de 
identificación fiscal (CIF)

• Alta no imposto de 
actividades económicas 
(IAE)

• Declaración censual (IVA)

• Afiliación e alta no réxime de autónomos

• Solicitude do número de patronal

• Comunicación de apertura do centro de 
traballo

• Solicitude do libro de visita

• Licenza de actividades e instalacións 
(apertura)

• Licenza de obras

• Cambio de titularidade dun negocio

• Cambio de actividade (só para 
actividades inocuas)

• Certificado negativo do nome

• Apertura de conta bancaria ao nome da sociedade

• Elaboración dos estatutos e escritura de constitución

• Liquidación do imposto de transmisións patrimoniais

• Inscrición no rexistro de sociedades laborais 

• Inscrición no rexistro mercantil

cooperativas • Solicitude do código de 
identificación fiscal (CIF)

• Alta no imposto de 
actividades económicas 
(IAE)

• Declaración censual (IVA)

• Afiliación e alta no réxime de autónomos

• Solicitude do número de patronal

• Comunicación de apertura do centro de 
traballo

• Solicitude do libro de visita

• Licenza de actividades e instalacións 
(apertura)

• Licenza de obras

• Cambio de titularidade dun negocio

• Cambio de actividade (só para 
actividades inocuas)

• Certificado negativo do nome 

• Apertura de conta bancaria a nome da sociedade

• Elaboración dos estatutos e escritura de 
constitución

• Liquidación do imposto de transmisións patrimoniais

• Inscrición no Rexistro de Cooperativas

Fonte: Elaboración propia 
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obrigas fiscais 

AUTÓNOMO
SOCIEDADES CIV
S E COMUNIDADES DE 
BENS

SOCIEDADES MERCANTIS

antes do 
comezo 
da activi-
dade 

• Declaración censual 

• Imposto de 
actividades 
económicas (IAE)

• Declaración censual

• Imposto de actividades 
económicas (IAE) 

• Imposto de transmisións 
patrimoniais (ITP)

• Declaración censual

• Imposto de actividades 
económicas (IAE) 

• Imposto de transmisións 
patrimoniais (ITP)

unha vez • Declaración do IRPF

• Declaración do IVE 

• Declaración do IRPF

• Declaración do IVE

• Imposto de sociedades

• Declaración do IVE

outros 
impostos 

• Imposto sobre bens 
inmobles

• Declaración anual 
de operacións con 
terceiros 

• Imposto sobre bens 
inmobles

• Declaración anual 
de operacións con 
terceiros

• Imposto sobre bens 
inmobles

• Declaración anual de 
operacións con terceiros

Fonte: Elaboración propia

Páxinas web de referencia 

http://guias.bicgalicia.es/v2/nuevo/asp/individual/home.asp
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d. Liñas de FinanCiamenTo

financiamento por recursos propios 

Inversores ou socios: fonte de financiamento máis importante para 
poñer en marcha unha empresa.

Capital risco: investimento temporal no capital de PYMES co fin de 
garantir a sucesión empresarial

Saída a bolsa: medida adoptada por grandes empresas (precisa dun 
capital mínimo de 1,2 millóns de euros)

financiamento externo

Banca comercial: créditos, préstamos, liñas de crédito e desconto 
comercial. En caso de proxectos empresariais de maior volume 
contan con servizos como obrigas de pagamento, obrigacións, 
saídas a Bolsa, socios inversores...

Banca pública: a través do Instituto de Crédito Oficial (ICO) e do 
Banco Europeo de Investimentos (BEI) dispoñen de diferentes liñas 
de financiamento

Entidades de financiamento: teñen tipos superiores aos dos bancos, 
aínda que requiren menos requisitos, garantías e tempo de concesión

Leasing: permite dispoñer dun ben moble ou inmoble mediante o seu 
alugamento, cunha opción de compra o remate do período fixado.

axudas públicas 

Os tipos de axudas poden ser: 

Axudas directas á contratación de traballadores, como por exemplo: 

Subvencións para a contratación, por órganos e organismos 
das administracións públicas distintas da local, universidades 
e entidades sen ánimo de lucro, de traballadores para a realiza-
ción de obras e servizos de interese xeral e social

Axudas para o fomento do emprego en empresas de economía 
social de promoción do cooperativismo

Programa de promoción do emprego autónomo
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Programa de fomento de contratación de persoas con discapaci-
dade na empresa ordinaria 

Bonificacións das cotas da Seguridade Social, como por exemplo: 

Aboamento de cotas á seguridade social a traballadores que 
percibisen a prestación por desemprego na súa modalidade de 
pagamento único

Subvencións para a contratación indefinida inicial de colectivos 
desfavorecidos, transformación de contratos temporais en 
indefinidos e incentivos a contratación temporal

Incentivos fiscais

Axudas financeiras

Axudas para a mellora da competitividade

Axudas á investigación e desenvolvemento

Programa de fomento das iniciativas emprendedoras e de 
emprego

Programa de iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT)

http://app.igape.es/.axudas/
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TRaBaLLo 
poR conTa 
aLLea 
Na actualidade o mercado laboral caracterízase por constantes 
cambios e por un nivel de esixencia cada vez maior. Polo que, para 
planificar o noso proceso de busca de emprego, é dicir, formular o 
noso itinerario profesional. 

esQuema de  
iTinerario proFesionaL

Fonte. Elaboración propia

2

competencias persoais 
e profesionais

Definición Do oBXecTiVo pRofesionaL
 (Ámbito no que nos gustaría desenvolver  

a nosa actividades profesional)

Análise do posto de traballo
Elaboración do currículo

Preparación para a entrevista de traballo

Busca activa de emprego

peRfiL 
pRofesionaL

coñecemento do mercado 
laboral e mundo empresarial
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a. deFiniCiÓn do oBxeCTivo proFesionaL 

Para o deseño do itinerario temos que ter en conta tanto as nosas 
características persoais como as necesidades e demandas no 
actual mercado laboral. 

análise das características persoais

intereses profesionais 

• sector no que nos gustaría traballar

• Tipo de empresa

• posto que che gustaría ocupar

• xornada laboral 

aspectos persoais 

• Formación que posúes 

• experiencia profesional que destacarías

• idiomas que dominas

• Calidades da túa personalidade que destacarías

• aspectos que se poden mellorar

• Habilidades e competencias técnicas 

• expectativas

• etc.
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análise do mercado laboral

Tendencias xerais do mundo laboral: 

• sectores 

• ocupacións 

• perfís

• requisitos do posto de traballo 

• proxección futura 

• Tipos e número de empresas 

• etc.

As fontes de información para a análise do mercado laboral son: 

organismos  
oficiais 

consellería de Traballo e Benestar 
(http://www.traballo.xunta.es)

ministerio de Traballo e inmigración 
(http://www.mtin.es)

igape  
(http://www.igape.es)

inem  
(http://www.inem.es) 

Departamentos de emprego dos concellos 

Guías de 
empresas

Guía oficial do Rexistro mercantil  
(http://www.boe.es/diario_borme/)

anuario estatístico de Galicia 
(http://www.ige.eu/www.ine.es)

cámaras de comercio 
(http://www.camaras.org)

Guía de empresas ardan 
(http://www.ardan.es)

páxinas amarelas 
(http://www.paginasamarillas.es)
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organizacións  
de empresas 
sindicatos

confederación de empresarios de Galicia  
(http://www.ceg.es)

confederación de empresarios da coruña  
(http://www.cec.es)

confederación de empresarios de pontevedra  
(http://www.cep.es)

confederación empresarial de ourense 
(http://www.ceo.es)

confederación de empresarios de Lugo 
(http://www.celugo.es)

ccoo  
(http://www.galicia.ccoo.org)

ciG  
(http://www.galizacig.org)

uXT  
(http://www.ugtgalicia.org)

medios de 
comunicación 

cinco días  
(http://www.cincodias.com)

expansión  
(http://www.expansion.com)

el economista 
(http://www.eleconomista.es)

el correo Gallego 
(http://www.elcorreogallego.es)

La Voz de Galicia  
(http://www.lavozdegalicia.es)

La Región  
(http://www.laregion.es)

el progreso  
(http://elprogreso.galiciae.com)

aBc  
(http://www.abc.es)

el país  
(http://www.elpais.com)

el mundo  
(http://www.elmundo.es)
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Unha vez realizada esta análise inicial (tanto no ámbito persoal 
como do mercado laboral), procederemos a definir o noso obxec-
tivo profesional que debe ser acorde ás nosas expectativas labo-
rais, características persoais e profesionais e as características e 
necesidades do mercado laboral. 

En ocasións, antes de acadar o noso obxectivo laboral prin-
cipal, pode haber profesións ou postos de traballo que nos faci-
liten o acceso a esa profesión ideal, é dicir, en ocasións temos 
que aceptar outros postos de traballo que nos permitan seguir 
formándonos ou adquirir a experiencia necesaria para acadar dito 
obxectivo laboral.

B. BusCa aCTiva de emprego

elaboración do teu currículo 

No currículo recóllese información sobre as túas experiencias 
académicas e profesionais. É importante adaptar o currículo ás 
demandas do posto de traballo ou as características da empresa, 
non incluír aquela información que resulta pouco relevante ou que 
non ten relación co posto.

aspectos que hai que ter en conta

Para a elaboración do currículo debemos ter en conta as seguintes 
cuestións: 

• non estenderse máis dunha ou dúas follas

• empregar unha cor branca ou moi clara, non facer uso de 
adornos e cores rechamantes

• evitar escribir o currículo á man (a non ser que o esixan así 
no proceso de selección)

• non xuntar documentos acreditativos (excepto si se 
solicitan)

• evitar envialo fotocopiado
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• non incluír unha portada

• É importante transmitir claridade e profesionalidade 
(papel branco, frases curtas, letras maiúsculas e con 
formato estándar, elegante e sinxelo; destacando en 
negra aquela información máis relevante)

• revisar a ortografía e a redacción. 

• evitar repeticións, empregando sinónimos.

• Á hora de estruturar o currículo debemos ter en conta os 
puntos fortes.

• non escribas o título 

• non fales de obxectivos económicos no currículo

estrutura

O currículo vaise estruturar da seguinte maneira: 

• datos persoais

• Formación académica

• outro tipo de formación

• experiencia profesional

• idiomas

• Coñecementos de informática 

• outros datos de interese
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Tipos de C.v.

cronolóxico: é aquel currículo que recolle a información cronoloxi-
camente, partindo dos datos máis antigos ata os máis recentes. 

Modelo de currículo cronolóxico (http:// www.modelocurriculum.net)
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cronolóxico inverso: neste caso os datos irían dende os máis 
recentes aos máis antigos.

Cando empregar este tipo de currículos 

Se posúes unha boa experiencia profesional

Se non tes períodos sen traballar

Se non cambiaches moito de traballo

Se estás buscando un traballo no mesmo sector

vantaxes: 

• Formato tradicional e aceptado pola maioría de 
departamentos de selección

• Fácil de ler e entender 

• mostra a estabilidade laboral

inconvenientes

• destaca os cambios de empresa

• pode focalizarse moito na idade que tes

• mostra a falta de reciclaxe ou actualización da 
formación

• reflexa os tempos de inactividade profesional
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funcional: distribúese a información por temas e permite propor-
cionar un coñecemento rápido da túa formación e experiencia.

Modelo de currículo funcional (http:// www.modelocurriculum.net)
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Cando empregar este tipo de currículos 

Se queres destacar as túas habilidades por encima da duración da 
túa experiencia laboral 

Se queres volver incorporarte ao mercado laboral despois dun 
período de inactividade

Se estás a buscar un traballo nun sector totalmente diferente

Se pensas que a túa idade pode ser unha barreira

Se te acabas de licenciar, sen experiencia

vantaxes

• mostra as capacidades e fortalezas da persoa

• permite reflectir as habilidades e coñecementos  
que mellor se adecúan 

• eliminar a repetición das funcións en postos 
similares

• Flexibilidade na presentación dos logros 
conseguidos

inconvenientes

• o nome da empresa queda en segundo plano

• o período de tempo en cada posto non é importante

• Limita a descrición do posto e as súas 
responsabilidades

europeo: trátase dun modelo común de currículo, no ámbito 
europeo, para presentar de modo sistemático, cronolóxico e 
flexible as túas capacidades, titulacións, formación e experiencia 
laboral en toda a Unión Europea.
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http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/
Introduction.csp?loc=es_ES

Neste enlace as persoas interesadas poderán facer o seu currí-
culo europeo: https://europass.cedefop.europa.eu/cvonline/cv.jsp; 
jsessionid=925940C8B08718958432E01F76F1779D.wa1? 
forward=before&localeStr=es_ES
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Modelo de currículo europeo
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elaboración da túa carta de presentación

Ao currículo xúntase unha carta de presentación, que debe ser 
profesional, ben redactada, sen faltas de ortografía. O seu contido 
debe basearse no cumprimento dos requisitos do posto e destaca 
as habilidades, capacidades e coñecementos, así como resalta e 
pon exemplos concretos baseados na experiencia anterior ou na 
súa experiencia non laboral.

estrutura:

• 1.º paragrafo: presentación e obxectivo

• 2.º paragrafo: o interese pola empresa á que escribe, 
o sector e o posto en particular

• 3.º paragrafo: o que achegas (logros, experiencia), 
habilidades e capacidades que empregas para o 
desenvolvemento das funcións do posto.

• 4.º paragrafo: invitación para a empresa co fin de 
obter unha entrevista.

• despedida cordial, nome e apelidos e sinatura  
da carta.
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Modelo carta presentación 
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acude a unha entrevista

A entrevista debe permitir identificar con eficacia ao aspirante máis 
adecuado. É o paso máis importante no proceso de busca de emprego, 
polo que é importante preparala ben, para dominar a situación en todo 
momento para que podas mostrarte tranquilo e seguro de ti mesmo.

Fases

Preparación: a preparación da entrevista consiste na autoanálise, 
definición do perfil profesional e o análise da empresa e posto que 
se vai desempeñar 

Autoanálise: avaliación das nosas aptitudes, capacidades e 
eleccións profesionais (como por exemplo, porque elixiches un 
camiño profesional e non outro, aspiracións no mundo laboral, 
posto que lle gustaría desempeñar, salario ao que aspira etc.).

Perfil profesional: para definir o noso perfil profesional 
debemos ter en conta os nosos coñecementos, destrezas e cali-
dades persoais.

Análise da empresa e posto que se vai desempeñar: recadar 
información sobre a empresa (traxectoria, produtos ou servizos 
que ofrece, persoal, volume de negocio, centros de traballo etc.). 
Para obter esta información podemos preguntar a amizades, 
persoas traballadoras, consultar a súa páxina web ou outra 
documentación de interese etc.).

A entrevista: podemos diferenciar os seguintes tipos de entrevista 

en FunCiÓn do nÚmero de CandidaTos/as

individual 
Modelo máis común, no que hai un/unha seleccionador/a e 
un/unha entrevistado/a

múltiple

Un/unha seleccionador/a formúlalles a varias persoas 
candidatas un tema xenérico de debate. Sen intervir nel, 
tomará nota das habilidades comunicativas das persoas 
participantes (agresividade, tolerancia, iniciativa, autori-
dade, capacidade de organización e síntese, seguridade, 
orientación do diálogo...)
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panel 
Un/unha aspirante enfróntase a varios seleccionadores/as. 
Polo xeral, tratase dunha sucesión de entrevistas persoais.

en FunCiÓn do oBxeCTivo

preselección
É unha criba ante un elevado número de candidatos/as, con 
preguntas cortas e de escasa duración.

profundidade Afondase en varios aspectos, sobre todo persoais.

en FunCiÓn do CLima

De calma
A persoa que entrevista crea un clima relaxado onde a 
persoa entrevistada se sinta a gusto e responda facilmente

De choque  
ou tensión

Próbase o candidato en situacións límite, por exemplo, 
exixir unha demostración ou tratar de forma incorrecta

en FunCiÓn das pregunTas

pechadas As preguntas baséanse no que aparece no currículo

abertas
As preguntas esixen valoracións, opinións, obxectivos  
do candidato etc.

en FunCiÓn do/da enTrevisTador/a

De axencia
A persoa que realiza a entrevista é un profesional  
da selección e buscará o perfil que está a buscar unha 
empresa. Adoita ser unha fase previa de selección. 

Xefe de persoal 
A persoa que fai a entrevista coñece a empresa, polo que 
ten un carácter máis específico.

Aspectos que hai que ter en conta durante a entrevista:

Ser conscientes da importancia que ten a imaxe persoal, xa que 
moitas empresas buscan unha imaxe corporativa, polo que é 
importante formularnos que imaxe temos de nós mesmos.

Vístete para a entrevista como se foras ao posto de traballo.

Non empregues a innovación nin improvises.
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Empregar unha linguaxe adecuada, simple e comprensible e 
evitar retrousos.

Empregar un volume apropiado. 

Acompañar a linguaxe verbal coa linguaxe non verbal. 

Facer uso da escoita activa (asentir, preguntar, confirmar...).

Exemplo de preguntas que che poden facer nunha entrevista 
(Fonte:http://www.usc.es)

preguntas sobre a formación

Por que elixiches estes estudos? Cal é o balance da túa elección?

Que materias che gustaron máis? Que materias che resultaron 
máis fáciles e cales máis difíciles?

Fuches un bo estudante? Cal é a nota media do teu expediente 
académico?

En que medida as túas cualificacións se deben ao teu esforzo e 
en que medida á túa intelixencia?

Colaboraches durante os anos de formación académica 
nalgunha actividade extraacadémica como voluntariado, activi-
dades culturais etc? Formabas parte activa dalgunha asociación 
ou entidade sen ánimo de lucro?

Como costeaches os estudos? Desempeñaches algún tipo de 
traballo ou práctica profesional mentres estudabas? Como 
valorarías esa experiencia?

Realizaches algún curso de especialización? Que decidiu a túa elec-
ción por este curso? Que destacarías da realización deste curso?

Que seminarios ou cursos complementarios realizaches? Que te 
motivou a elixilos?
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Que idiomas coñeces e que nivel tes? Podes contestarme en inglés?

Por que che levou tanto tempo acabar a carreira?

Cal foi a experiencia máis gratificante durante a túa vida como 
estudante?

preguntas sobre características persoais e o estilo de vida

Poderías dicirme algunha característica persoal positiva e 
algunha negativa que te definan? Defínete:

Considéraste unha persoa intelixente?

Cales son as túas afeccións? Que fas no teu tempo libre?

Se ti foras o encargado de realizar esta selección, que calidades 
che gustaría que reunira o candidato?

Considéraste unha persoa seria? Por que?

Describe un día normal na túa vida.

preguntas sobre experiencia e prácticas profesionais.

Realizaches prácticas profesionais? Tes experiencia? En que 
empresas? Que actividades realizabas? Consideras que che 
achegou algo esa experiencia?

Que áreas de traballo che gustaron máis? Que tarefas encontra-
ches máis difíciles de realizar?

Cóntame algunha situación problemática pola que teñas pasado 
nesta empresa? Como a resolviches?

Cales eran as túas responsabilidades neste posto?

No teu currículo vexo que hai un período de tempo que non 
aparece reflectido. Que fixeches durante ese ano?
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preguntas sobre a empresa e o posto de traballo

Por que che gustaría traballar con nós? Coñeces a nosa empresa? 
Que sabes dela?

En que cres que consiste o posto ofertado? Que che chama a 
atención deste posto?

Por que pensas que es o candidato axeitado para o posto? De 
que modo cres que a túa formación te capacita para este posto?

Que soldo queres gañar? Importaríache ter que trasladarte a 
outra cidade? Tes dispoñibilidade? Poderías incorporarte inme-
diatamente?

Describe a túa empresa ideal, que valoras máis nun traballo? 
Que esperas deste traballo?

Como te ves dentro de cinco anos na túa profesión?

Imaxínate que ti es o director do departamento e que xorde un 
problema entre dúas persoas do teu equipo que altera o rende-
mento do grupo, como o resolverías?

Seguimento e peche: unha vez que facemos a entrevista 
debemos informarnos de canto tempo van estar coa preselec-
ción e se vai haber máis entrevistas. No caso que non teñamos 
noticias, despois de pasado o tempo, chamar e preguntar como 
vai o proceso. Tamén é importante reflexionar sobre o proceso 
da entrevista para futuras ocasións: 

Impresión sobre a entrevista (cumpríronse as expectativas?)

Análise de acertos e erros (preguntas comprometidas, acti-
tude, comentarios inadecuados etc.)

Anotar as conclusións
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C. oFerTas de emprego

A hora de atopar emprego, ademais de facer unha sondaxe das 
empresas e entidades na que che gustaría traballar e as que lle 
enviaras ou levaras directamente o teu currículo, tamén é moi reco-
mendable acudir a portais de emprego onde poderás incluír o teu 
currículo e consultar aquelas ofertas que están de alta e poden se 
do teu interese.

emprego privado 

organismos 
oficiais 

servizo público de emprego de Galicia 
(http://emprego.xunta.es/cmspro/contido)

servizo público de emprego estatal  
(http://www.redtrabaja.es)

Departamentos de emprego dos concellos 
universidades  
(www.usc.es/www.uvigo.es/www.udc.es)

portais  
de emprego

http://www.ahoraque.com

http://www.alejob.com

http://acciontrabajo.es

http://buscartrabajo.monster.es/

http://www.canaltrabajo.com

http://www.canalwork.com

http://www.cimo.org/

http://www.donempleo.com/

http://www.empleogalicia.com 

http://www.estudiasotrabajas.com

http://www.infoempleo.com

http://www.infojobs.net

http://www.galiciacity.com

http://laboris.net

http://mercadis.com 

http://www.opcionempleo.com/

http://www.publiempleo.com

http://www.universia.es
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empresas de 
traballo persoal 

http://www.adecco.es

http://www.ader.net

http://www.altagestion.es

http://www.cenpla.es

http://www.empresasiman.com

http://www.eulen.com

http://www.eurofirms.es/esp/

http://www.flexiplan.es

http://www.gruponortempo.com

http://www.grupo-norte.es

http://www.legariaett.com

http://www.manpower.es

http://www.randstad.es

http://www.siottemp.com

http://www.solgest.es

http://www.startpeople.es

prensa cinco días  
(http://www.cincodias.com)

expansión 
(http://www.expansion.com)

el economista 
(http://www.eleconomista.es)

el correo Gallego 
(http://www.elcorreogallego.es)

La Voz de Galicia  
(http://www.lavozdegalicia.es)

La Región  
(http://www.laregion.es)

el progreso  
(http://elprogreso.galiciae.com)

aBc  
(http://www.abc.es)

el país  
(http://www.elpais.com)

el mundo  
(http://www.elmundo.es) 
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organizacións 
empresariais e 
sindicais

confederación de empresarios de Galicia 
(http://www.ceg.es)

confederación de empresarios da coruña  
(http://www.cec.es)

confederación de empresarios de pontevedra  
(http://www.cep.es)

confederación empresarial de ourense  
(http://www.ceo.es)

confederación de empresarios de Lugo  
(http://www.celugo.es)

ccoo  
(http://www.galicia.ccoo.org)

ciG  
(http://www.galizacig.org)

uXT  
(http://www.ugtgalicia.org)

Páxinas web de referencia 

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido
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http://www.redtrabaja.es

d. emprego na uniÓn europea 

Cada vez son máis as persoas que buscan noutros países da Unión 
Europea unha opción para a incorporación a vida laboral. 
Antes de comezar a busca de emprego é importante ter informa-
ción sobre o país ao que se desexa ir (oportunidades de emprego, 
nivel de vida, posibilidades de acceso a vivenda, idiomas requi-
ridos...) así como as propias calidades e coñecementos persoais. 
Polo que se fan as seguintes recomendacións: 

1. visitar o sitio web eures, onde podemos atopar:
• ofertas de emprego
• información sobre as condicións de vida e traballo do país 
• enlaces a informacións útiles 

2. poñerse en contacto coa oficina de emprego local ou 
rexional, onde podemos obter información personalizada

3. Consultar os anuncios de ofertas de emprego dos 
xornais do país 
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4. acudir a axencias privadas de busca de emprego 
(asegurarse que non cobran polos seus servizos)

5. presentarse directamente ás empresas, para iso é 
importante informarse con anterioridade da empresa 
para demostrar que o teu perfil se axusta  
ás características da empresa.

O prazo para atopar traballo vai dende os tres meses ata os seis, este 
prazo pódese alongar sempre en cando xustifiques que tes posibili-
dades de atopalo (por exemplo, entrevistas pendentes, probas...)

Unha vez que chegues ao país elixido, podes inscribirte nas 
oficinas de emprego sen necesidade de xustificar a residencia, 
contando cos mesmos privilexios que en calquera país da UE. No 
caso de que queiras traballar como autónomo sen establecerse de 
forma permanente con dereito a establecemento (por exemplo, un 
restaurante, tenda de artigos varios...) ou prestando libremente os 
teus servizos (por exemplo, profesor a domicilio, limpador/a...)

documentación para traballar na unión europea

• documento nacional de identidade (dni) ou pasaporte

• permiso de residencia e inscribirte na oficina da policía local 
(no caso de que atopes traballo e a túa estancia sexa longa)

• Tarxeta sanitaria europea: pódese tramitar nas oficinas 
da seguridade social do país de orixe. unha vez que 
traballes e te deas de alta na seguridade social do país 
rexeraste polas normas específicas deste

• Currículo traducido, cartas de presentación e de referencia 
de anteriores empregos, títulos académicos e cursos

• Carne xove (no caso que sexas menor de 30 anos)

• Carne de conducir
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aspectos que hai que ter en conta antes de aceptar un traballo: 

• Ter o pasaporte ou documento de identidade en vigor 

• Coñecer a forma de pago e frecuencia do salario 

• Ter aloxamento

• Ter unha cobertura sanitaria adecuada ou de estar de 
alta na seguridade social informarse nas axencias 
respectivas da seguridade social

• Cando termines o contrato, dirixirse aos servizos 
públicos de emprego para informarse do dereito a 
prestación por desemprego

aspectos que hai que ter en conta antes de regresar: 

• solicitarlles ás autoridades competentes os 
documentos necesarios que certifiquen as cotizacións 
nos ditos países, de cara a futuras prestacións ás que 
teña dereito

• gardar a documentación persoal que acredite a súa 
relación laboral (contrato de traballo, nóminas...)

• en caso de que sexa necesario, resolver a situación 
fiscal

Traballo en prácticas 

O traballo en prácticas permite coñecer o país e ofrece a oportuni-
dade de buscar emprego. 
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emprego público:

As principais entidades que ofrecen oportunidades de emprego 
para os cidadáns da Unión Europea son: 

Comisión Europea (Bruxelas)

Parlamento Europeo (con sedes en Bruxelas, Estrasburgo e 
Luxemburgo)

Consello da Unión Europea (Bruxelas e Luxemburgo)

Tribunais de Xustiza e Contas (Luxemburgo)

Banco Europeo (Luxemburgo)

Oficinas de representación da Comisión e Parlamento (países 
membros da UE)

O persoal publico repártese nas seguintes categorías profesionais:

Categoría descrición

D Persoal de servizos e traballadores manuais

c Persoal de oficina

B Mandos

a Administración, xestión e cargos políticos

La Interpretes e tradutores 

Para acceder a un posto de traballo nunha institución da UE ten que 
ser a través de oposición ou mediante selección de persoal para 
cubrir postos temporais. Os coñecementos de idiomas son esen-
ciais, preferentemente inglés, francés e alemán.



77

Lugares de referencia segundo o país de destino 

país Trámites máis relevantes

portugal Permiso de residencia: Ministerio de Administración 
Interna Servizos de Estranxeiros e Fronteiras

Busca de emprego: Instituto de Emprego e Formación 
Profesional 

Bélxica Permiso de residencia: inscribirse no rexistro de 
estranxeiros 

alemaña Permiso de residencia: oficina local da Administración 
Nacional de Estranxeiros

Busca de emprego: Instituto Federal de Emprego

francia Permiso de residencia: comisaría de policía do seu 
distrito

Busca de emprego: Axencia Nacional para o Emprego e 
Asociación para o Emprego de Titulados Superiores

Reino unido Non é obrigatorio ter permiso de residencia 

Busca de emprego: jobcenters, oficinas públicas de 
emprego, centros de orientación profesional ou puntos 
de informáticos de información

suecia Permiso de residencia: comisaría da cidade onde reside

Busca de emprego: servizos públicos de emprego 

italia Permiso de residencia: comisaria no prazo de oito días 
dende a súa chegada 

Busca emprego: dirixirse directamente ás empresas 
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Enlace a diferentes portais de emprego e información 

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

http://europa.eu/youth/working/finding_a_job/index_eu_es.html
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https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/empleoTrabaja/ 
inicioBuscarOfertasCiudadano.do

http://ec.europa.eu/youreurope
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http://europa.eu/abc/travel/index_es.htm

http://europa.eu.int/comm/employment_social/skills_mobility/
index_en.htm
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LeXisLación  
De RefeRencia
Lei de industria (Lei 21/1881, do 16 de xullo, de industria)

Lei de patentes de invención e modelos de utilidade (Lei 11/1986, 
do 20 de marzo, patentes de invención e modelos de utilidade)

Lei de agrupacións de interese económico (Lei 12/1991, do 29 de 
abril, de agrupacións de interese económico)

Lei das sociedades de garantía recíproca (Lei 1/1994, do 11 de 
marzo, sobre réxime xurídico das sociedades de garantía recíproca)

Regulamento sobre inscricións de empresas e afiliacións, altas, 
baixas e variacións de datos de traballadores na Seguridade Social 
(Real decreto 84/1996, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento xeral sobre inscrición de empresas e afiliación, altas, 
baixas e variacións de datos de traballadores na Seguridade Social. 
Lei das sociedades laborais (Lei 4/1997, do 24 de marzo, de socie-
dades laborais)

Lei de cooperativas (Lei 27/1999, do 16 de xullo, de cooperativas)

Lei de marcas (Lei 17/2001, 7 de decembro, de marcas)

Lei de asociacións (Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, regula-
dora do dereito de asociación)

Lei da sociedade limitada Nova Empresa (Lei 7/2003, do 1 de abril, 
da sociedade limitada Nova Empresa pola que se modifica a Lei 
2/1995, do 23 de marzo, de sociedades de responsabilidades limi-
tadas)

Código civil (sociedades civís e comunidades de bens) Título III e VII 
do Código civil

Lei de sociedades profesionais (Lei 2/2007, do 15 de marzo, de 
sociedades profesionais)

3
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Lei do Estatuto do traballo autónomo (Lei 20/2007, do 11 de xullo, 
do Estatuto do traballo autónomo)

Regulación do contrato do traballador economicamente depen-
dente (Real decreto 197/2009, do 23 de febreiro, polo que se 
desenvolve o Estatuto do traballo autónomo en materia de contrato 
do traballador autónomo economicamente dependentes e o seu 
rexistro e crease o Rexistro Estatal de Asociacións Profesionais de 
Traballadores Autónomos

Lei das sociedades de capital (Real decreto lexislativo 1/2010, do 
2 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de socie-
dades de capital)



Recursos  
para o acceso  

á vivenda
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RecuRsos  
paRa o acceso  
Á ViVenDa
A mocidade é un dos grupos de poboación con máis dificultades para 
o acceso á vivenda. Se temos en conta os datos que nos ofrece o 
Observatorio Joven de Vivienda en España (OBJOVI) a taxa de mozos e 
mozas galegos/as emancipados/as é unha das mais baixas do estado, 
e a metade da mocidade é a que non se atoparía nesta situación.

Ante esta situación o deber das diferentes administracións é favo-
recer o acceso a unha vivenda digna e adecuada, por iso no Plan de 
vivenda 2009- 2012 un dos colectivos prioritarios serían os mozos 
e mozas.

Entre as políticas existentes en materia de vivenda podemos 
destacar as seguintes accións que se van levar a cabo dende a 
Xunta de Galicia: 

Rebaixa nos impostos para facilitar o acceso á vivenda para a moci-
dade e as familias numerosas.

Construción de novas vivendas protexidas, por medio de axudas para 
a adquisición de vivendas ou para a rehabilitación das xa existentes.

Plan Aluga para facilitar o alugamento de vivendas por parte da 
mocidade.

Medidas fiscais para facilitar o acceso á vivenda e reactivar a acti-
vidade económica do sector.

Este punto estrutúrase da seguinte maneira:

1	 alugamento

2	 Compra

3	 Lexislación de referencia 
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aLuGamenTo 

no ÁmBiTo esTaTaL

renda BÁsiCa de emanCipaCiÓn

Para facilitar a emancipación da mocidade créase un conxunto de 
axudas directas para facilitar o alugamento da vivenda habitual e 
permanente.

Persoas beneficiarias

Ter unha idade comprendida entre os 22 e 30 anos 

Ser titular dun contrato de arrendamento da vivenda habitual e 
permanente

Acreditar una vida laboral de al menos 6 meses de antigüidade

Dispoñer dunha fonte regular de ingresos inferior a 22.000 € 
brutos anuais

pasos Que Hai Que dar: 

presentar a solicitude ante o instituto Galego de Vivenda e solo 
(a documentación que hai que presentar sería o formulario de 
solicitude que se pode descargar en http://www.alquilerjoven.es/
pdf/form_galicia_esp.pdf e a copia do contrato de alugamento)

comprobación por parte da administración autonómica dos 
requisitos para percibir a renda de emancipación 

comunicación no máximo de dous meses 

1
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Recíbese a resolución 

Dirixirse á entidade colaboradora para solicitar o pagamento

comprobación do ministerio de Vivenda da transferencia de paga-
mento do alugamento 

ingreso na conta bancaria do solicitante do importe da prestación 
* no caso de que a persoa solicitante non teña contratado  
o alugamento

solicitude do recoñecemento provisional do dereito á renda

nun máximo de tres meses terá que buscar casa

presentar unha nova solicitude para o que achegará o contrato  
de alugamento

comprobación dos datos por parte da comunidade autónoma

comunicación do recoñecemento definitivo do dereito á renda 

ingreso na conta bancaria, dende o mes en que se presentou  
o contrato de alugamento 
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http://www.alquilerjoven.es/

deduCiÓn esTaTaL por aLugamenTo de vivenda

A dedución consiste na cantidade resultante de aplicar o 
10,05% sobre as cantidades satisfeitas no período impo-
sitivo polo alugamento da vivenda habitual sempre que 
a túa base impoñible sexa inferior a 24.020,00 € anuais. 

no ÁmBiTo auTonÓmiCo 

programa aLuga: 

O programa Aluga pretende facilitarlles o acceso á vivenda a 
aqueles sectores menos favorecidos (entre eles a mocidade) a 
través do fomento do alugamento de vivendas na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

reQuisiTos das persoas BeneFiCiarias: 

Ter uns ingresos anuais ponderados comprendidos entre 0,7 e 3,5 
veces o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM)
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Non ser titular de pleno dominio ou dun dereito real de uso ou gozo 
sobre algunha vivenda 

Estar ao día na súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade 
Social, non ter pendente ningunha outra débeda coa Administra-
ción pública da comunidade autónoma, e non ser debedora por 
resolución de procedemento de reintegro de subvencións 

Residir ou desenvolver a súa actividade laboral nun municipio da 
Comunidade Autónoma de Galicia 

Non estar percibindo axudas dirixidas ás persoas inquilinas no 
marco de programas públicos de fomento do alugamento convo-
cadas pola Administración autonómica galega, ou non as percibir 
durante un período equivalente a cinco anualidades 

Estar inscrito no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da 
Comunidade Autónoma de Galicia

pasos Que Hai Que dar:

inscrición na sección 4.ª do Rexistro Único de Demandantes de 
Vivenda da comunidade autónoma de Galicia (10 días antes da data 
de efectos do contrato de arrendamento formalización ao abeiro 
do programa aluga ou no caso de prórroga, antes de 15 días do 
segundo mes anterior ao vencemento da vixencia do período inicial 
ou da correspondente prórroga do contrato de arrendamento)

presentación do modelo oficial do Decreto 1/2010 no Rexistro 
Único de Demandantes de Vivenda http://igvs.xunta.es/ipecos-
opencms-portlet/export/sites/default/portalvivenda/Biblioteca/
axudas/20100716_Formulario_para_a_inscricion_ou_anotacion_na_
seccion_4x_do_rexistro_-_vi428C.pdf e da seguinte documentación 

Declaración do iRpf
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certificado de ámbito nacional emitido polo Rexistro de propiedade 
de que ningún membro da unidade familiar ou de convivencia é titular 
do dominio ou dun dereito real de uso de gozo sobre unha vivenda

cando non se autoriza a consulta telemática

fotocopia do Dni de todos os membros da unidade familiar

certificado de empadroamento e convivencia nun municipio de Galicia

Declaración responsable da composición da unidade familiar ou de 
convivencia e da autorización para lle solicitar por vía telemática á 
axencia estatal Tributaria, á seguridade social e á administración 
autonómica, as acreditacións relativas a ingresos e débedas

examinación das solicitudes 

Requirimento de defectos emendables

Resolución como máximo dun mes 

as axudas concederanse por un período de 12 meses e faranse 
efectivas en pagamentos mensuais 
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FormuLaCiÓn do ConTraTo de arrendamenTo: 

Contrato de arrendamento será formalizado por escrito no modelo-
tipo que facilite o IGVS, asinado por triplicado, nas dependencias 
do correspondente centro de acompañamento e asesoramento do 
Programa Aluga

Ao contrato xuntaráselle o inventariado da vivenda

No momento de asinar o contrato, o arrendatario fará entrega da 
fianza

A arrendadora facilitará os datos da conta bancaria da que sexa 
titular, en que quere que se lle faga o ingreso da renda mensual

O Centro de acompañamento e asesoramento do Programa Aluga 
informará as persoas asinantes do contrato das subvencións a que 
poidan ter dereito no marco do Programa Aluga

http://igvs.xunta.es/web/actuamos/133
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promoción de aloxamentos protexidos

As vivendas protexidas son aquelas destinadas a ser arrendadas en 
favor de colectivos máis vulnerables como son a xente nova menor 
de 35 anos 

http://igvs.xunta.es/web/axudamoste/detalleaxuda?content=/
PortalVivenda/Contidos/Axudas/axuda_0013.html

promoción de vivendas de protección autonómica para 
alugamento 

Consisten en préstamos con períodos de amortización de 10 ou 25 
anos para vivendas de protección autonómica para alugamento. 
Destacamos dous tipos de vivendas de protección autonómica 
para alugamento: 

De renda básica (vivendas con prezo máximo legal de referencia por 
m2 de superficie útil que non exceda de 1,60 veces o prezo básico 
nacional (PBN) se están situadas en municipios da zona xeográfica 
1.ª, de 1,45 x PBN, na zona 2.ª e 1,84 x PBN na Coruña Santiago de 
Compostela, Ourense, Pontevedra e Vigo, con destino a inquilinos 
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con ingresos familiares ponderados que non excedan de 5,5 veces o 
indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM, ver táboa 
de ingresos). 

De renda concertada, son vivendas cun prezo máximo legal de 
referencia por m2 de superficie útil que non exceda de 1,80 veces 
o prezo básico nacional (PBN) se están situadas en municipios 
da zona xeográfica 1.ª, de 1,65 x PBN, na zona 2.ª e 2,07 x PBN na 
Coruña Santiago de Compostela, Ourense, Pontevedra e Vigo, 
con destino a inquilinos con ingresos familiares ponderados que 
non excedan de 6,5 veces o indicador público de renda de efectos 
múltiples (IPREM, ver táboa de ingresos).

http://igvs.xunta.es/web/axudamoste/detalleaxuda?content=/
PortalVivenda/Contidos/Axudas/axuda_0014.html

dedución do irpF por alugamento de vivenda habitual

Dedúcese o 10% das cantidades satisfeitas durante o período 
impositivo en concepto de alugamento da vivenda habitual (límite 
300 €).
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compRa 

no ÁmBiTo esTaTaL

axudas á promoción e adquisición de vivenda protexida de nova 
construción

As vivendas protexidas de nova construción son aquelas novas 
construcións cualificadas ou declaradas como protexidas e que 
están suxeitas ao prezo máximo de venda ou adxudicación por m2 

http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=326&Itemid=350

2
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no ÁmBiTo auTonÓmiCo 

axudas á compra de vivenda

Dentro do Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012 contém-
planse as seguintes axudas relacionadas coa compra dunha vivenda 

Axudas para a compra dunha vivenda protexida

Axudas para a autopromoción de vivendas protexidas

Axudas para a promoción de vivendas protexidas por cooperativas

Axudas para a compra de vivenda usada

pasos para a adQuisiCiÓn ou aLugamenTo dunHa 
vivenda proTexida 

inscrición no Rexistro de Demandantes de Vivenda protexida. 
presentar nas oficinas do rexistro do iGVs o modelo de solici-
tude que se pode descargar no seguinte enderezo. http://igvs.
xunta.es/ipecos-opencms-portlet/export/sites/default/ 
portalvivenda/Biblioteca/axudas/vi428a_g.pdf  
* a vixencia da inscrición e de tres anos dende a resolución 
administrativa de inscrición, e deberá comunicar calquera 
cambio das circunstancias persoais indicadas na solicitude.

sorteo adxudicación das vivendas

cumprimento dos requisitos para poder acceder a este tipo de 
vivendas protexidas:

non ser titular dunha vivenda suxeita a protección pública ou libre en españa

Residir ou desenvolver a súa actividade laboral nun municipio da comunidade 
autónoma de Galicia 

ingresos mínimos (0,7 ipRem)

non superar os ingresos familiares máximos dependendo do tipo de vivenda 
que se solicite. 
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adxudicación definitiva e sinatura do contrato

solicitar as axudas 

unha vez visado o contrato de compra-venda pode solicitarlle  
ao iGVs as axudas por adquisición de vivenda protexida

Tipo de axudas

estatais 

Préstamo convido: solicitarllo directamente a calquera entidade 
de crédito colaborador do Plan de vivenda, a contía máxima é do 
80% do prezo da vivenda 

Subsidiación: desconto da cota mensual do préstamo, que se 
concederá por un período inicial de cinco anos

Axuda estatal directa á entrada (AEDE): pagamento único, que 
require que o préstamo convido non sexa inferior ao 60% do prezo da 
vivenda e que esta contía non se reduza por debaixo da dita porcen-
taxe durante os cinco primeiros anos do período de amortización.

autonómicas

Subvencións: presentación da solicitude de axudas no IGVS 

pasos para a adQuisiCiÓn de vivendas usadas

Tipos de vivendas usadas

Vivendas libres 

Vivendas protexidas

Vivendas libres de prezo limitado 
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Vivendas protexidas destinadas anteriormente ao alugamento

Vivendas rurais usadas

inscrición no rexistro de demandantes

requisitos para a súa obtención

Non ser titular dunha vivenda 

Non ter obtido axudas financeiras nin préstamo para o mesmo tipo 
de actuación durante os 10 anos anteriores á solicitude actual

Os ingresos familiares non deben exceder de 6,5 veces o IPREM

para obter o préstamo e a axuda estatal directa a entrada debe 
cumprir os seguintes requisitos: 

Formalizar o préstamo convido

Ter uns ingresos que non excedan no 4,5 do IPREM

Non ter nunca unha vivenda en propiedade

Tipos de axudas 

estatais 

Préstamo convido 

Subsidiación 

Axuda estatal directa á entrada (AEDE)

autonómicas

Subvencións.
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http://igvs.xunta.es/web/actuamos/138

redución de impostos na adquisición da vivenda habitual 

A redución de impostos na adquisición da vivenda habitual pode 
consistir en: 

Tipo reducido aplicable na adquisición de vivenda habitual no ITP 
(4%) e AXD (0,03%) para menores de 36 anos.

Rebaixa dun 25% o imposto de actos xurídicos documentados para 
a adquisición de vivenda (do 1 ao 0,75%) e dun 33% cando se trate 
da primeira compra para vivenda habitual (do 0,75 ao 0,5%)

Rebaixa dun 15% do ITP (do 7 ao 6%) para a compra de vivendas que 
vaian ser obxecto de rehabilitación ou reforma

Dedución do 100% da cota no imposto sobre o impostos de actos 
xurídicos documentados (IAXD) para a constitución de préstamos 
hipotecarios destinados á cancelación doutros préstamos hipote-
carios que foron destinados á adquisición de vivenda habitual.
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http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/introducion-
area-tributos
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LeXisLación  
De RefeRencia 

estatal 

Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, polo que se regula o 
Plan estatal de vivenda e rehabilitación 2009-2012

Real decreto 1472/2007, do 2 de novembro, polo que se regula a 
renda básica de emancipación da mocidade

Orde VIV/1996/2010, do 12 de xullo, pola que se modifica a Orde 
VIV/1971/2009, do 15 de xullo, pola que se fai pública a relación de 
entidades de crédito relacionadas como colaboradoras e as cuali-
ficadas como preferentes, para o financiamento do Plan estatal de 
vivenda e rehabilitación 2009-2010

autonómica

Decreto 84/2010, do 27 de maio, polo que se regula o Programa 
Aluga, para o fomento do alugamento de vivendas na Comunidade 
Autónoma de Galicia 

Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, polo que se regula o Programa 
de vivenda en alugamento

Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as 
axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade 
Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real 
decreto 2066/2008, do 12 de decembro, para o período 2009-
2012

Decreto 1/2010, do 8 de xaneiro, pola que se regula o Rexistro 
Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma 
de Galicia e adxudicación das vivendas protexidas, así como das 
acollidas a programas de acceso a vivenda con axudas públicas.

4
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Relación  
de espazos  

web





ReLación  
De espaZos  
WeB
A continuación móstrase unha serie de páxinas web xenéricas que 
poden servir de referencia para a emancipación 

http://www.conselleriadefacenda.es 

http://www.edu.xunta.es

http://www.educacion.es

http://www.emancipacionxove.org

http://www.emprego.xunta.es

http://ec.europa.eu/eures

http://www.igape.es

http://igvs.xunta.es

http://www.injuve.migualdad.es

http://www.galicia.ccoo.org

http://www.galizacig.org

http://www.mtin.es

http://www.mviv.es

http://www.mec.es

http://www.redtrabaja.es

http://traballo.xunta.es 

http://www.060.es

http://www.ugtgalicia.org

http://www.usc.es

http://www.uvigo.es

http://www.xuventude.net




