
Axuda a persoas desempregadas que inicien a súa 
actividade empresarial ou profesional en Galicia 
como traballadoras autónomas, para facer fronte 
aos distintos gastos xerados no comezo da súa 
actividade laboral.

Emprego Autónomo en Galicia [TR341D]

Promoción do emprego autónomo

Máis información: oficinadoautonomo.gal 900 815 600

Requisitos das persoas a contratar

Orzamento 
12.500.000 €

Estar inscrita como demandante de emprego no servizo público de emprego e carecer 
de ocupación efectiva na data de inicio da actividade.

1º

Ter iniciada a actividade con anterioridade á presentación da solicitude desta axuda, 
con domicilio fiscal en Galicia.

2º

Desenvolver  fundamentalmente a súa actividade profesional ou empresarial en Galicia.3º

Non ter percibido subvencións ao abeiro dos programas de emprego autónomo nos 3 
anos anteriores á data do inicio da nova actividade.

4º

Non ter desenvolvido como persoa autónoma a mesma actividade nos 6 meses 
anteriores á data de inicio da actividade ou calquera outra nos 3 meses anteriores (non 
aplica se foi como persoa autónoma colaboradora).

5º

Quedan excluídas as persoas socias de sociedades mercantís,
sociedades laborais e as persoas autónomas colaboradoras

Persoas beneficiarias

→ Persoas que causen alta entre o 01/10/21 
e o 30/09/22 no RETA, en calquera outro 
réxime especial por conta propia da 
Seguridade Social ou en mutualidade de 
colexio profesional, como titulares ou 
cotitulares do negocio ou explotación.

→ Persoas traballadoras autónomas ou 
por conta propia que formen parte 
de comunidades de bens, sociedades 
civís ou outras sen personalidade 
xurídica de nova creación.



+25%

Contía máxima da axuda: 10.000 €

Contía da axuda

• Persoas desempregadas en xeral 2.000 €
• Persoas menores de 30 anos
• Persoas paradas de longa duración
• Persoas desempregadas con discapacidade
• Persoas desempregadas en situación ou 

risco de exclusión social

4.000 €

Contía da subvención segundo a súa situación no momento do inicio da actividade laboral:

Contía base
(non acumulables)

• Muller
• Centro de traballo nun concello rural
• Persoas maiores de 45 anos
• Persoa emigrante retornada
• Persoa trans
• Profesións e oficios nos que a muller estea 

subrepresentada

Incremento
(acumulables)

+

Principais obrigas das persoas beneficiarias

Máis información: oficinadoautonomo.gal 900 815 600

→ Estar ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa
Seguridade Social.

→ Dispor dos libros contables, rexistros ou documentos auditados exixidos
pola lexislación mercantil ou sectorial.

→ Manter a alta no RETA, réxime especial ou mutualidade durante un
mínimo de 18 meses.

→ Manter durante un mínimo dun ano a forma xurídica elixida.

→ Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos
recibidos.

→ Adoptar as medidas de difusión para dar publicidade ao financiamento
público.

Esta axuda será incompatible coas establecidas nos distintos programas de promoción do emprego
autónomo que subvencionen a alta como persoa traballadora autónoma, nos programas de fomento de
cooperativas e do emprego en cooperativas e sociedades laborais, iniciativas de emprego, iniciativas de
emprego de base tecnolóxica, integración laboral das persoas con discapacidade e no Programa Emega
convocadas pola Consellería de Emprego e Igualdade.

Acceso á rede de 
técnicos de 

emprego

- Pulsa para acceder -

Emprego Autónomo en Galicia [TR341D]

Promoción do emprego autónomo

https://xatemprego.gal/tecnicos
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