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OBXECTIVO OPERATIVO 3.1.: Apoiar o desenvolvemento das 

manifestacións creativas da mocidade galega, facilitándolle espazos e 

medios para a súa difusión. 

Medida 3.1.1. Galería Arte Xove. 

Descrición e obxectivos Posta a disposición da mocidade unha sala de 

exposicións onde podan expoñer as súas obras e as 

súas creacións artísticas. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

1 500 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Centro Coordinador de Información Xuvenil. 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 2 000,00 € 

6 000,00 € 2 015 2 000,00 € 

2 016 2 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.640.0 

Indicadores Número de mozos/as que expuxeron obras artísticas. 

Número de obras artísticas expostas por mozos/as. 

 

Medida 3.1.2. Xuventude Crea. 

Descrición e obxectivos Certame de creadores novos/as para fomentar a 

creatividade e o talento da mocidade, así como e 

facilitar as vías polas que se poida manifestar a 

inquedanza artística individual e colectiva da 

mocidade galega. 

O concurso consta de once especialidades: Teatro, 

música, graffiti, artes plásticas, banda deseñada, 

deseño de xoias, relato curto, poesía, videocreación, 

moda e carteis. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

EIXO 3. XUVENTUDE, CREATIVIDADE E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
EEMEMPRENDEDOR 
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Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

300 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 150 000,00 € 

450 000,00 € 2 015 150 000,00 € 

2 016 150 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.640.0 

11.06.313A.226.06 

Indicadores Número de mozos/as que presentaron candidatura 

aos premios en cada unha das modalidades previstas. 

Número de premios otorgados. 

 

Medida 3.1.3. Circuíto de creatividade. 

Descrición e obxectivos Exposicións e actuacións itinerantes das obras 

gañadoras do certame de creadores/as novos/as 

Xuventude Crea. 

Os obxectivos que se pretenden acadar son:  

- Poñer en valor as obras dos/as novos/as valores do 

arte galego. 

- Ofrecer os/as novos/as creativos/as as ferramentas 

para a promoción e a difusión do seu arte. 

- Apostar polo talento e iniciativas creativas da 

mocidade galega. 

- Incentivar a creatividade da mocidade. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

Sen determinar. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 20 000,00 € 

60 000,00 € 2 015 20 000,00 € 

2 016 20 000,00 € 
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Partida orzamentaria 11.06.313A.640.0 

Indicadores Número de exposicións e actuacións itinerantes 

celebradas. 

Número de visitantes ás exposicións e actuacións 

itinerantes. 

 
Medida 3.1.4. Programas formativos do Centro Coreográfico Galego e do 

Centro Dramático Galego. 

Descrición e obxectivos Actividades das compañías públicas de teatro e danza 

en colaboración cos centros de formación escénica 

para integrar experiencias escénicas entre 

profesionais e alumnado. 

Os obxectivos a acadar son:  

- Ofrecer á mocidade en procesos de formación 

artística unha experiencia práctica guiada por 

profesionais. 

- Favorecer un coñecemento do sector profesional 

no que poidan desenvolverse no futuro. 

- Facilitarlles ás persoas en proceso de formación 

escénica espazos de exhibición pública do seu 

traballo. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

700 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC). 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 

Entidades colaboradoras Conservatorios de música e danza. 

Escola Superior de Arte Dramática. 

Aulas de teatro das Universidades galegas. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Número de actividades formativas programadas. 

Número de mozos/as participantes nas actividades. 
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Medida 3.1.5. Xestión do Talento e a Difusión e Divulgación da Ciencia. 

Descrición e obxectivos Posta en marcha dunha Feira Científica (Galiciencia) 

que pretende ser un punto de encontro entre os 

investigadores mais xovenes de toda Galicia para 

incentivar o talento e achegar a ciencia á sociedade de 

forma divertida. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

3 000 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Axencia Galega de Innovación. Consellería de 

Economía e Industria. 

Entidades colaboradoras Parque Tecnolóxico de Galicia. 

Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. 

Orzamento 2 014 65 000,00 € 

195 000,00 € 2 015 65 000,00 € 

2 016 65 000,00 € 

Partida orzamentaria 08.A3.561A.741.16 

Indicadores Número de investigadores xóvenes participantes. 

Número de persoas visitantes da Feira. 

 

Medida 3.1.6. Cine en Curso. 

Fotografía en Curso. 

Descrición e obxectivos Programas pedagóxicos de difusión e de creación, ten 

como obxectivo achegar aos/ás mozos/as o cine e a 

fotografía como arte, creación e cultura e explorar as 

potencias pedagóxicas da creación audiovisual, así 

como, facilitar un achegamento ao cine e á fotografía 

dende a experiencia da creación. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

495 mozos e mozas para a anualidade 2 014. 

500 mozos e mozas para a anualidade 2 015 e 2 016. 

Entidade promotora Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC). 
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Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 

Orzamento 2 014 15 000,00 € 

45 000,00 € 2 015 15 000,00 € 

2 016 15 000,00 € 

Partida orzamentaria 09.A1.432C.640.2 

Indicadores Número de mozas/os participantes no programa Cine 

en Curso. 

Número de mozas/os participantes no programa 

Fotografía en Curso. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 3.2.: Fomentar o espírito emprendedor da 

mocidade e apoiar a posta en marcha das súas ideas empresariais. 

 
Medida 3.2.1. Xuventude COOP. 

Descrición e obxectivos Conxunto de actuacións dirixidas a fomentar o 

emprendemento e o autoemprego cooperativo entre 

mozos e mozas de 16 e 29 anos, que se atopen 

finalizando procesos educativos e/ou formativos e 

pretendan incorporarse ao mercado laboral. As 

actuacións consisten en:  

• Divulgación: Realización dunha campaña 

divulgativa empregando a Escola Cooperativa e a 

través dunha exposición itinerante. 

• Formación: Organización e desenvolvemento de 

actividades formativas dirixidas a:  

- A capacitación de docentes e orientadores/as 

como formadores/as e titores de proxectos 

cooperativos. 

- A mellora das capacidades de emprendemento 

da mocidade e da súa formación en materia de 

xestión empresarial e cooperativa. 

- Creación de cooperativas xuvenís no ámbito 

de centros ou entidades especializadas. 
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• Dotación de medios materiais: Posta a disposición 

dos/as mozos/as os medios precisos para o inicio 

da actividade das cooperativas xuvenís 

(instalacións, mobiliario, maquinaria, ferrramentas, 

equipos informáticos, suministros e consumibles…) 

• Acompañamento e titorización: Acompañamento e 

titorización durante os dous primeiros anos de 

actividade e axudas para facilitar a asistencia 

técnica precisa para a realización de estudos de 

viabilidade e plans de empresa. 

• Financiamento:  

- Falicitar anticipadamente o financiamento 

preciso para o inicio de actividade. 

- Tratamento específico da mocidade nos 

incentivos dirixidos ao fomento de emprego 

en cooperativas. 

- Axudas aos mozos e mozas que se incorporan 

como socios/as traballadores/as para efectuar 

a achega de capital social. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

300 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Traballo e Economía Social. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 600 000,00 € 

1 800 000,00 € 2 015 600 000,00 € 

2 016 600 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.02.324A.471.0 

11.02.324A.472.0 

Indicadores Número de accións divulgativas realizadas. 

Número de accións formativas impartidas. 

Número de materiais postos a disposición da 

mocidade. 
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Número de servizos de acompañamento e titorización 

realizadas. 

Número de medidas de financiamento levadas a cabo. 

Número de mozos e mozas que puxeron en marcha a 

súa idea empresarial e/ou crearon unha cooperativa. 

 
 

Medida 3.2.2. Rede galega de viveiros de empresas en centros educativos 

“Emprende”. 

Descrición e obxectivos Apoio ao desenvolvemento de proxectos empresariais 

e constitución de empresas en centros educativos para 

mozos e mozas matriculados e/ou titulados en 

ensinanzas postobrigatorias. Pretase un servizo 

gratuíto de:  

• Asesoramento técnico polo profesorado que 

imparte formación no sector onde se desenvolva o 

proxecto. 

• Asesoramento do persoal técnico especialista para 

avaliar a viabilidade do proxecto. 

• Titoría polo/a coordinador/a de emprendemento. 

• Uso das instalacións e servizos do viveiro do 

centro. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

250 mozos e mozas para a anualidade 2 014. 

300 mozos e mozas para a anualidade 2 015. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa. Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria. 

Orzamento 2 014 127 000,00 € 

433 000,00 € 2 015 153 000,00 € 

2016 153 000,00 € 

Partida orzamentaria 09.60.422M.229 

09.60.422M.640.17 

09.60.422M.640.18 
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Indicadores Número de proxectos empresariais asesorados. 

Número de instalacións empregadas. 

Número de mozos/as que puxeron en marcha a súa 

idea empresarial. 

 

Medida 3.2.3. Xuventude Emprende. 

Descrición e obxectivos Programa que fomenta o espírito emprendedor entre a 

mocidade mediante sesións de teambuilding, 

workshop, charlas…, axudando á mocidade no 

desenvolvemento de competencias emprendedoras 

como o traballo en equipo, a iniciativa empresarial, a 

comunicación interpersoal… Ten como finalidade 

fundamental fomentar entre os mozos e mozas a 

actitude emprendedora. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

120 inscripcións e 40 prazas. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 4 356,00 € 

13 068,00 € 2 015 4 356,00 € 

2 016 4 356,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.226.06 

Indicadores Número de sesións celebradas. 

Número de mozos e mozas participantes nas accións 

programadas. 
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Medida 3.2.4. Programa de apoio ás novas iniciativas empresariais. 

Descrición e obxectivos Programa para incentivar a aqueles mozos e mozas 

que poñan en marcha novas iniciativas empresariais 

xeradoras de emprego. 

A finalidade é acadar os seguintes obxectivos:  

• Fomentar o espírito emprendedor entre a 

mocidade. 

• Reducir o desemprego xuvenil. 

• Incentivar a poboación moza ocupada. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

125 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Traballo e Economía Social 

Consellería de Traballo e Benestar. 

 

Orzamento 2 014 1 500 000,00 € 

4 500 000,00 € 2 015 1 500 000,00 € 

2 016 1 500 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.02.332C.472.0 

Indicadores Número de iniciativas emprendedoras beneficiarias do 

programa. 

Número de mozos/as beneficiarios/as do programa. 

 

Medida 3.2.5. Bolsas formativas “Re-Acciona” para a realización de 

proxectos de mellora das Pemes galegas. 

Descrición e obxectivos Bolsas formativas para a adquisición de competencias 

en ámbitos de xestión, baixo a titorización dun axente 

colaborador do IGAPE na prestación de servizos de 

asesoramento a empresas ou ben en organizacións 

empresariais que presten este tipo de servizos. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

110 mozos e mozas por ano. 
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Entidade promotora Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE). 

Consellería de Economía e Industria. 

Orzamento 2 014 1 100 000,00 € 

3 300 000,00 € 2 015 1 100 000,00 € 

2016 1 100 000,00 € 

Partida orzamentaria 08.A1.741A.480.0 

08.A1.741A.484.0 

Indicadores Número de bolsas formativas otorgadas. 

 

Medida 3.2.6. Eduemprende. 

Descrición e obxectivos Proxecto que permite a implantación da cultura 

emprendedora no sistema educativo non universitario 

a través de catro eixos estratéxicos:  

- Sensibilización e motivación: fomento da cultura 

emprendedora.  

- Capacitación emprendedora: mellora das 

capacidades en competencias emprendedoras do 

alumnado, a través da orientación e a formación 

axeitada para cada nivel educativo. 

- Fomento e apoio da empresarialidade: apoio ao 

alumnado con habilidades emprendedoras, para a 

posta en marcha de proxectos empresariais 

viables e para a posta en práctica de ideas 

innovadoras de negocio. 

- Coordinación e aproveitamento de iniciativas: 

coordinación e posta en valor sobre 

emprendemento no sistema educativo de Galicia. 

Inclúe os seguintes programas:  

• Atrévete: Fomento, motivación e sensibilización 

do alumnado de educación primaria e educación 

secundaria no espírito emprendedor. 

• Actúa: Alumnado do segundo curso dos ciclos 

formativos e de bacharelato dos centros sostidos 

con fondos públicos de Galicia para que poñan en 
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valor o seu talento emprendedor como 

ferramenta para o seu desenvolvemento 

profesional. 

• Idea : Concurso que, nos ciclos superiores 

potencia a realización de proxectos empresariais e 

impulsa o desenvolvemento de novas ideas entre 

o alumnado e que, en ciclos medios detecta, 

valora e pon en valor as iniciativas de 

emprendemento social no ámbito xeográfico do 

centro educativo. 

• Avanza: Formación práctica e específica sobre 

como concretar e materializar un posible modelo 

de negocio, idea ou proxecto de empresa, claves 

para posicionarse no mercado ou como poñer en 

marcha as iniciativas do alumnado participante. 

Abrangue experiencias emprendedoras e 

información sobre as posibilidades de participar 

na Rede de Viveiros de Empresas dos Centros 

Educativos de Galicia.  

• Emprende: Programa que ten como fin último 

promover a inserción laboral do alumnado de 

formación profesional e a creación de emprego 

estable, mediante o fomento do espírito 

emprendedor e as iniciativas empresariais no 

sistema educativo de Galicia, dende a Rede de 

Viveiros de Empresas creados nos centros 

públicos. 

• Simula: Constitución dun negocio virtual no que 

a dirección e xestión a leva a cabo o alumnado 

dos ciclos, que reproducen na aula a simulación 

das situacións reais do ámbito financeiro, 

administrativo, laboral, comercial… dunha 

empresa. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 



 

131 

Previsión de persoas 

destinatarias 

5 218 mozos e mozas para a anualidade 2 014. 

5 400 mozos e mozas para as anualidades 2 015 e        

2 016 

Entidade promotora Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE). 

Consellería de Economía e Industria. 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa.  

Orzamento 2014 67 406,00€  
 
204 391,00 € 

2015 68 130,00 € 

2016 68 855,00 € 

Partida orzamentaria 08.A1.741A.640.3 

Indicadores Número de mozos e mozas participantes. 

Número de proxectos empresariais postos en marcha. 

Número de accións formativas realizadas. 

 

Medida 3.2.7. Emprendex. 

Descrición e obxectivos Posta en marcha de distintas actuacións para mozos e 

mozas emprendedoras que, tendo a idea de creación 

dunha empresa de ámbito internacional ou unha 

empresa orientada ao mundo do asesoramento en 

internacionalización de empresas, lles falten as 

ferramentas para trasformala nunha empresa real. 

• Accións formativas que combinan formación 

presencial, online e asesoramento. 

• Formación en ferramentas e técnicas de creación e 

xestión de empresas para que desenvolvan e 

convertan o seu proxecto nunha empresa real. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

28 mozos e mozas para a anualidade 2 014. 

Entidade promotora Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE). 

Consellería de Economía e Industria. 
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Orzamento 2 014 11 600,00 € 

34 800,00 € 2 015 11 600,00 € 

2016 11 600,00 € 

Partida orzamentaria 08.A1.741A.640.9 

Indicadores Número de accións formativas realizadas. 

Número de participantes nas accións formativas. 

Número de ferramentas e técnicas postas a disposición 

dos/as mozos e mozas emprendedores/as. 

Número de proxectos postos en marcha. 

 

Medida 3.2.8. Unidade Galicia Emprende . 

Descrición e obxectivos Instrumento de asesoramento e apoio a 

emprendedores/as galegos/as. Esta Unidade 

encargase de prestar todos os servizos de apoio ao/á 

emprendedor/a e de emitir informes de viabilidade 

para proxectos madurso nun prazo de 30 días. 

Contempla as seguintes actuacións:  

- Puntos de atención ao/á emprendedor/a que 

posibilitarán a contitución formal dunha nova 

empresa en 24 horas. 

- Creación dun Portal do/a emprendedor/a. 

- Articulación dunha rede de mentores para dotar 

de formación e asesoramento aos/ás 

emprendedores/as galegos/as. 

- Rede de Viveiros Galicia Emprende, que 

recompilarán todos os viveiros e incubadoras de 

empresas existentes en Galicia.  

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

1 000 mozos e mozas para a anualidade 2 014. 

2 500 mozos e mozas para a anualidade 2 015. 

5 000 mozos e mozas para a anualidade 2 016 

Entidade promotora Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE). 

Consellería de Economía e Industria. 
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Orzamento 2014 69 580,00 €  
 

210.914,00 € 2015 70 305,00 € 

2016 71 029,00 € 

Partida orzamentaria 08.A1.741A.640.3 

Indicadores Número de emprendores/as asesorados/as. 

Número de proxectos empresariais postos en marcha. 

Creación do portal do/a emprendedor/a e número de 

usuarios/as. 

OBXECTIVO OPERATIVO 3.3.: Apoiar a continuidade e 

desenvolvemento de proxectos empresariais no eido rural. 

Medida 3.3.1. Apoio á incorporación e a mellora produtiva da mocidade 

posibilitando o acceso á terra con vocación agraria. 

Descrición e obxectivos A adxudicación de bancos de terras aos mozos e 

mozas para que se acheguen ao mundo agrícola. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Toda a Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

Sen determinar. 

Entidade promotora Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 

(AGADER). Consellería do Medio Rural e do Mar. 

Orzamento Sen asignación específica. 

Indicadores Superficie de terra adxudicada a mozos e mozas. 

Número de mozos/as beneficiarios/as do programa. 

 

Medida 3.3.2. Primeria instalación de persoas mozas. 

Descrición e obxectivos Acceso das persoas menores de 40 anos á titularidade, 

exclusiva ou compartida, da explotación agraria. 

A finalidade é acadar os seguintes obxectivos:  

• Contribuír a modernización da explotación agraria. 

• Manter a poboación xuvenil no medio rural. 

• Promover o rexuvenecemento do sector agrario. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Toda a Comunidade Autónoma. 
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Previsión de persoas 

destinatarias 

400 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Producción Agropecuaria. 

Consellería do Medio Rural e do Mar. 

Orzamento 2 014 8 000 000,00 € 

24 000 000,00€ 2 015 8 000 000,00 € 

2 016 8 000 000,00 € 

Partida orzamentaria 12.22.712B.772.0 

Indicadores Número de explotacións agrarias con titularidade de 

mozos/as. 

Número de mozos/as acollidos ao programa. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 3.4.: Establecer liñas de axuda e reducións 

fiscais para favorecer o emprendemento e a creación de novos negocios. 

Medida 3.4.1. Programa de promoción do emprego autónomo. 

Descrición e obxectivos Axudas a mozos e mozas menores de 30 anos que se 

dean de alta como traballadores/as autónomos. O 

importe da axudas, no caso dun investimento de activo 

fixo de 3 000 €, sería:  

• 6 000 € para mozos/7 000 € para mozas. 

• 8 000 € para mozos con discapacidade ou 

pertencentes a colectivos en risco de exclusión 

social/10 000 € mozas con discapacidade, 

pertencentes a colectivos en risco de exclusión 

social ou muller vítima de violencia de xénero. 

Incremento no caso de que o investimento en activo 

fixo sexa de 5 000 € e:  

• Mozos e mozas desempregadas (+2 000 €). 

• Persoas mozas desempregadas con discapacidade, 

pertencentes a colectivos en risco de exclusión 

social ou muller vítima de violencia de xénero 

(+5 000 €). 
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* No caso de mozos e mozas autónomos cuia 

actividade económica non leve consigo un 

investimento en activo fixo forte pero si un gasto 

corrente anual superior a 1 000 €, se lles podería 

conceder unha axuda de 1 200 €.  

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

1 550 mozos e mozas por ano 

Entidade promotora Dirección Xeral de Traballo e Economía Social. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 4 500 000,00 € 

13 500 000,00 € 2 015 4 500 000,00 € 

2 016 4 500 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.02.322C.472.2 

Indicadores Número de mozos/as beneficiarios/as das axudas. 

 

 

Medida 3.4.2. Galicia-Emprende. 

Descrición e obxectivos Creación de pequenas e medianas empresas ou a 

realización de investimentos en pequenas e medianas 

empresas novas promovidas por novos 

emprendedores. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

120 mozos e mozas para a anualidade 2 014. 

240 mozos e mozas para a anualidade 2 015. 

Entidade promotora Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE). 

Consellería de Economía e Industria. 

Orzamento 2 014 1 000 000,00 € 

5 000 000,00€ 2 015 2 000 000,00 € 

2016 2 000 000,00 € 

Partida orzamentaria 08.A1.741A.770.4 
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Indicadores Número de empresas novas creadas por mozos/as. 

Importe dos investimentos en novas enpresas 

realizadas por mozos/as. 

Número de mozos/as novos emprendedores 

beneficiarios da medida. 

 

Medida 3.4.3. Programa Emega. 

Descrición e obxectivos Programa de axudas para o fomento do 

emprendemento feminino, estimulando as iniciativas 

empresariais lideradas por mulleres e a creación de 

emprego para mulleres por conta propia ou allea. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

50 mozas por ano. 

Entidade promotora Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade. 

Secretaria Xeral da Igualdade. Vicepresidencia e 

Consellería de Presidencia, Administración Públicas e 

Xustiza. 

Orzamento 2 014 397 000,00 € 

1 191 000,00€ 2 015 397 000,00 € 

2 016 397 000,00 € 

Partida orzamentaria 05.11.313B.470.0 

Indicadores Número de mozas beneficiarias do programa de 

emprendemento. 
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Medida 3.4.4. Imposto de doazóns.  

Descrición e obxectivos Redución do 95% na base impoñible pola adquisición 

de calquera tipo de ben destinado á creación ou 

constitución de empresa o negocio profesional, cun 

límite 118 750 e 237 500 (grao de minusvalía igual ou 

superior ao 33%) tendo en conta as seguintes 

características:  

• Que se cause alta por primeira vez no censo de 

empresarios/as, profesionais ou retedores/as. 

• Centro de xestión ou domicilio fiscal da entidade 

situado en Galicia e manterse durante catro anos. 

• Formalizarse e manterse dous contratos laborais e 

a xornada completa con duración mínima de dous 

anos, alta no réxime xeral da Seguridade Social, 

con persoas residentes en Galicia. 

• Manterse a actividade durante catro anos. 

• Límite na base impoñible do IRPF de 30 000 € e no 

patrimonio en 250 000 € do/a adquirinte. 

Ten como obxectivo fomentar as actividades de 

emprendemento a favor das persoas descendentes 

do/a causante, tendo en conta o patrimonio da persoa 

donataria. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

Sen determinar. 

Entidade promotora Axencia Tributaria de Galicia. Consellería de 

Facenda. 

Orzamento 2 014 2 000 000,00 € 

6 000 000,00 € 2 015 2 000 000,00 € 

2 016 2 000 000,00 € 

Partida orzamentaria Non aplicable. 

Indicadores Número de empresas beneficiarias da medida. 

Número de mozos/as beneficiarios do programa. 
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Medida 3.4.5. Imposto de sucesións. 

Descrición e obxectivos Redución do 95% na base impoñible pola adquisición 

de calquera tipo de ben destinado á creación ou 

constitución de empresa o negocio profesional, cun 

límite 118 750 e 237 500 (grao de minusvalía igual ou 

superior ao 33%) tendo en conta as seguintes 

características:  

• Que se cause alta por primeira vez no censo de 

empresarios/as, profesionais ou retedores/as. 

• Centro de xestión ou domicilio fiscal da entidade 

situado en Galicia e manterse durante catro anos. 

• Formalizarse e manterse dous contratos laborais e 

a xornada completa con duración mínima de dous 

anos, alta no réxime xeral da Seguridade Social, 

con persoas residentes en Galicia. 

• Manterse a actividade durante catro anos. 

• Límite na base impoñible do IRPF de 30 000 € e no 

patrimonio en 250 000 € do/a adquirinte. 

Ten como obxectivo fomentar as actividades de 

emprendemento a favor das persoas descendentes 

do/a causante, tendo en conta o patrimonio da persoa 

donataria. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

Sen determinar. 

Entidade promotora Axencia Tributaria de Galicia. Consellería de 

Facenda.. 

Orzamento 2 014 500 000,00 € 

1 500 000,00 € 2 015 500 000,00 € 

2 016 500 000,00 € 

Partida orzamentaria Non aplicable. 

Indicadores Número de empresas beneficiarias da medida. 

Número de mozos/as beneficiarios do programa. 
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Medida 3.4.6. Programa de Microcréditos. 

Descrición e obxectivos Programa para facilitar o acceso a unha financiación 

de carácter específico, na modalidade de 

microcréditos, a efectos da posta en marcha, 

promoción e apoio financeiro de proxectos 

empresariais. As persoas destinatarias son mozos e  

mozas emprendedores/as que sexan menores de 35 

anos e non dispoñan da capacidade económica 

suficiente para acceder ao sistema crediticio ordinario. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

Sen determinar. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar.  

Entidades colaboradoras INJUVE. 

Orzamento Sen asignación específica. 

Indicadores Número de proxectos empresariais beneficiarios dos 

microcréditos. 

Número de mozos/as beneficiarios/as do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


