PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO (TR341D)
Finalidade/Obxectivo
A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica a aquelas
persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou
profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte
aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral.
Ao abeiro desta orde subvencionaranse as altas na Seguridade Social ou en
mutualidade de colexio profesional que, cumprindo os requisitos e condicións establecidas
nela, se formalicen desde o 1 de outubro de 2018 ata o 30 de setembro de 2019, ambos
inclusive.
Tipos de apoio
Establécese un procedemento de concesión que non ten a consideración de
concorrencia competitiva.
Beneficiarios potenciais
Conforme se recolle no artigo 18 da Orde de convocatoria de subvencións do 21 de
decembro de 2018 (DOG núm. 18 do venres, 25 de xaneiro de 2019):
1. Serán beneficiarias aquelas persoas que causen alta no réxime especial de
autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou
en mutualidade de colexio profesional entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de setembro de
2019, ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación, sempre que
cumpran as seguintes condicións:
a) Estar inscrito como demandante de emprego nos servizos públicos de emprego,
carecendo de ocupación efectiva segundo informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da
Seguridade Social e atoparse en tal situación na data de inicio da actividade laboral.
b) Ter iniciada a actividade segundo definición do artigo 5.2 con anterioridade á
presentación da solicitude da subvención.
c) Que desenvolvan fundamentalmente a súa actividade empresarial ou profesional
en Galicia (segundo a alta no imposto de actividades económicas ou no censo de obrigados
tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria, modelo 036 ou 037).
d) Que non percibisen subvencións ao abeiro dos distintos programas de emprego
autónomo nos tres anos anteriores á data do inicio da nova actividade. Este prazo
computarase desde a data de notificación da resolución de concesión da anterior
subvención.
e) Que non desenvolvesen como persoas traballadoras autónomas a mesma ou

similar actividade na mesma localidade, nos seis meses inmediatamente anteriores á data
do inicio da nova actividade, nin estivesen de alta como persoas traballadoras autónomas
en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre
que a dita situación de alta presupoña actividade, nos tres meses inmediatamente
anteriores.
Para estes efectos, entenderase por mesma actividade a coincidencia ao nivel de 3
díxitos da Clasificación nacional de actividades económicas (CNAE). Este requisito non se
aplicará cando a actividade desenvolvida fose realizada por persoas autónomas
colaboradoras.
2. As persoas traballadoras autónomas ou por conta propia poderán ser beneficiarias
das axudas deste programa cando formen parte de comunidades de bens, sociedades civís
ou outras entidades sen personalidade xurídica de nova creación, sempre que as soliciten a
título persoal. Neste caso, a entidade deberá estar constituída previamente á presentación
da solicitude de subvención.
3. Quedan excluídas deste programa as persoas socias de sociedades mercantís,
sociedades laborais e os autónomos colaboradores.
Contía das axudas
Co obxecto de axudar as persoas desempregadas ao inicio e ao mantemento do
emprego como persoa traballadora autónoma e deste xeito facilitarlles ingresos durante o
inicio da súa actividade laboral, establécese para todas aquelas persoas que teñan a
condición de beneficiarias de acordo co establecido no artigo 19, segundo a súa situación
no momento de inicio da actividade laboral, unha subvención coas seguintes contías:
a) 2.000 € para persoas desempregadas en xeral.
b) 4.000 € para o caso de persoas desempregadas que pertenzan a algún dos
seguintes colectivos, que non serán acumulables:
–
–
–
–

Persoas
Persoas
Persoas
Persoas

menores de 30 anos.
desempregadas de longa duración.
desempregadas con discapacidade.
desempregadas que se atopen en situación ou risco de exclusión social.

A contía base correspondente incrementarase nun 25 % nos seguintes casos:
a) Se a persoa incorporada é unha muller.
b) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste)
da persoa autónoma estea situado nun concello rural.
c) Persoas maiores de 45 anos.
d) Se a persoa incorporada é un emigrante retornado.

e) Persoas trans.
Estes cinco incrementos son acumulables e deste xeito a contía máxima posible, de
se aplicaren todos os incrementos, sería de 9.000 €.
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo para presentar as solicitudes de axudas do programa para a promoción do
emprego autónomo será contado a partir do día seguinte á data de publicación desta orde
no Diario Oficial de Galicia ata o 30 de setembro de 2019. Se o último día de prazo é
inhábil entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.
Referencia lexislativa
Orde de convocatoria de subvencións do 21 de decembro de 2018 (DOG núm. 18 do
venres, 25 de xaneiro de 2019)
Bases reguladoras e convocatoria
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-2712180002_gl.html
Información e tramitación :
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341D
Nota: Completar anexos I (solicitude) e Plan de negocio empresarial (Anexo II).

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DA
CORUÑA/ SERVIZO DE EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL DA CORUÑA
Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º
15071 A Coruña (A Coruña)
Teléfono: 881881583 / 881881586
Tamén poderá recibir información no Concello a través da AEDL os martes, xoves e venres
Contacto: 981 785542 // 981792000

