
AXUDAS E 
SUBVENCIÓNS 

PÚBLICAS



Gastos de ConstituciónGastos de Constitución
Primer establecementoPrimer establecemento
Maquinaria, equipos informáticosMaquinaria, equipos informáticos
StockStock inicial inicial
OutrosOutros

Gastos de persoalGastos de persoal

AlugueresAlugueres

SuministrosSuministros

OutrosOutros

GASTOS

Necesidades de financiación



Financiamento interno
Reservas
Amortizacións
Provisións 

Financiamento externo
Propio 

• Achegas de capital

Alleo
• Privado

• Préstamo
• Conta de crédito
• Desconto comercial
• Leasing
• Renting, …

• Público 
• Subvencións 
• Anticipos reembolsables
• Préstamos bonificados

Fontes
- Banca comercial
- Banca pública (Instituto de Crédito Oficial 
ICO/IGAPE)
- Sociedades de Garantía Recíproca (avalan á
  empresa)
- Sociedades de Capital-Riesgo (participan na
  empresa)

Fontes:
- Institucións Públicas
- Institucións Privadas

Fontes de financiamento



Fontes de financiamento

Financiamento interno Financiamento externo

Reservas
Amortizacións

Provisións

Achegas 
de 

capital

Propio Alleo 

Administracións 
pública

Entidades 
financeiras 

públicas

Público Privado 

Subvencións
Anticipos reembolsables
Préstamos bonificados

Prestamos e créditos
Prestamos participativos
Capital risco
Avais 
Garantía reciproca
Leasing
Pagarés de empresa
renting

Entidades de crédito
Entidades financeiras

Capital risco
SGR

Outras 

Factoring
Confirming
Desconto bancario
Financiamento 
das exportacións
Financiamento 
das importacións
Forwards, Swaps



Teño unha “idea”… ¿ónde atopo a axuda?

Existen axudas a diferentes niveis:
Concellos e outros organismos de ámbito 
local
Comunidades Autónomas
Administración Central (Estado)
Unión Europea
Entidades Privadas

Axudas e subvencións



O plan de viabilidade económica NON debe contar coas 
subvencións
Os procedementos administrativos son moi estrictos

Notificación e publicitación escasa
Períodos concretos para solicitudes e presentación de 
documentación (prazos moi breves)
Trámites complexos
Os requirimentos pódense realizar en períodos de 
baixa dispoñibilidade (vacacións, festas, etc)

Sóese subvencionar SO un % do total do gasto ou 
investimento realizado
O pago é xeralmente a posteriori e aprazado (o redor de 
9-10 meses)

Á hora de pensar en subvencións hai que ter en conta

Axudas e subvencións



Á creación de empresa:
A fondo perdido (Creación de Emprego)
Financeiras

• Reducción do tipo de xuro nos préstamos
• Financiación en condicións moi favorables (ex. non esixir garantias 

ou avais)
Para proxectos (política moi cambiante)

Difusión, mellora e innovación tecnolóxica
Intervención e mellora social
Fomento do comercio exterior e colaboración internacional

Seguridade Social: bonificacións á contratación de sectores 
desfavorecidos

• Mulleres
• Discapacitados
• Desempregados de longa duración
• Persoas con idades de baixa contratación
• Colectivos específicos

Tipos de subvencións e axudas



Municipios
Concellos
Oficinas de Emprego / Seguridade Social / Facenda

Entidades de Desenvolvemento Local e outras 
organismos
Comunidades Autónomas

Consellerías e diferentes organismos autonómicos 
Cámaras de Comercio
Administración Central (Estado)

www.administracion.es
Unión Europea
Entidades privadas 
(fundacións, bancos, caixas de 
aforros, )

Entidades de referencia



Conceptos subvencionables
Empleo
Inversión
Gastos (fixos ou variables)

Tipos de subvencións
De capital
Financeiras
Deduccións/bonificacións

As subvencións



¿Qué é unha subvención?
É unha axuda a fondo perdido, non reembolsable 
que consiste nunha contribución financeira 
directamente da Administración (comunitaria, 
estatal, autonómica, local) ou a través dunha 
entidade de titularidade pública  ou privada, e que 
supón un beneficio para a entidade solicitante ao 
realizar un proxecto concreto de interese social ou 
utilidade pública, destinado fundamentalmente a 
favorecer o crecemento económico naqueles 
ámbitos ou persoas con mais dificultades. 

As subvencións



¿Qué criterios son importantes
 para a concesión dunha subvención?:

Grado de definición e maduración do proxecto
Viabilidade técnica, económica e financeira do 
proxecto
Previsións de creación de emprego do proxecto
Interese e impacto do proxecto no entorno xeográfico
Grado de innovación do proxecto
Antecedentes e características dos promotores
Emprazamento do proxecto
Actividade a que se dedique a empresa

As subvencións



Subvencións a fondo perdido: non existe a obriga de 
reembolsar o importe percibido.
Subvencións financeiras

Prestamos avalados: facilítase ao solicitante o aval que 
precisa para acudir ao préstamo
Préstamos bonificados: os xuros son menores aos do 
mercado ou presentan unhas condicións mais favorables
Anticipos reembolsables: préstamos a xuro cero con 
períodos de carencia e compromiso de devolución 
modulables en función das características do proxecto 
empresarial que se trate

Outras medidas de apoio: deducción ou beneficios fiscais, 
ou reduccións en aspectos sociais

Tipos de axudas publicas



Subvencións de capital: destinadas á instalación, 
inicio de actividades, investimentos en inmobilizado ou 
gastos de proxección plurianual
Subvencións á explotación, teñen por obxecto asegurar 
unha rendibilidade mínima ao compensar o déficit de 
explotación. Casos particulares de subvención á explotación 
son:

• Subvención ligadas ao número de unidades vendidas dun 
determinado ben ou servizo

• Subvencións para determinados produtos agroalimentarios.
• Subvencións ao tipo de xuro de préstamos concedidos por 

entidades financeiras.
• Subvencións obtidas pola contratación de determinados 

colectivos, pola creación de postos de traballo, etc.

Modalidades de subvención



1. Buscar a información
2. Solicitude de concesión da axuda e presentación da 

documentación
3. Requerimentos para completar e subsanar a 

documentación presentada
4. Subsanación de erros de documentación
5. Resolución de concesión ou denegación
6. Solicitude de anticipo
7. Xustificación económica e solicitude de cobro
8. Cobro da subvención
9. Actuacións de inspección por parte

da administración

Proceso de tramitación



IRPF e IS
Con caracter xeral, á hora de calcular a Base impoñible, 
as subvencións recibidas pola empresa constitúen un 
ingreso computable a efectos de impostos.
Non obstante, para o cálculo da cota líquida, as 
subvencións recibidas para incentivar a realización de 
determinadas actividades (I+D, protección do medio 
ambiente, creación de emprego, etc,) minorarán e 
deducirán

IVE
Nas subvencións para ó calculo da cuantía subvencionable 
non se ten en conta o ive, so a base impoñible

Fiscalidade das subvencións



Instituto de Crédito Oficial ICO www.ico.es é unha entidade 
pública empresarial, adscrita ao Ministerio de Economía.
Apoia os proxectos de investimento das empresas españolas para 
que sexan mais competitivas
Instituto Galego de Promoción Económica IGAPE www.igape.es 
e unha entidade de dereito público creada como instrumento para a 
promoción e o fomento do investimento productivo en Galicia
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural AGADER 
www.agader.xunta.es ente de dereito público adscrito á Consellería 
de Medio Rural. Creado co fin de executar as funcións de fomento e 
coordinación do desenvolvemento do territorio rural, mellorar as 
condicións de vida e contribuir a frear o despoboamento do territorio
Consellería de Traballo www.xunta.es ten como principal obxectivo 
mellorar a calidade do emprego na comunidade
En función da natureza da actividade a desenvolver ou da partida 
para a que se pretende obter axuda acudirase a outras consellerías 
entidades ou institucións

Onde acudir?



ICO
Microcréditos: préstamos que financian a 
posta en marcha de pequenos negocios 
promovidos por persoas con dificultades de 
acceso aos canais habituais de 
financiamento. www.ico.es 
Liñas ICO-PYMES: prestamos destinados a 
financiar en condicións preferentes os 
invetimentos en activos fixos productivos 
levados a cabo polas Pemes. www.ico.es 

Liñas mais axeitadas a emprendedores



IGAPE
Microcréditos: son préstamos destinados a 
investimentos en activos fixos, de ata 25.000 euros a 
liña de microempresas e de 25.000 a 120.000 a liña 
peme , garantizados mediante aval da SGR, cun prazo 
de amortización de ata 5 anos, incluindo un ano de 
carencia.
Programa Emprendedores: pretende favorecer a 
aparición de novos emprendedores e a creación de 
novas inciativas empresariais que teñan un interese 
estratéxico polo seu impacto económico. Ofrece 
servicios de consultoría e asesoremento para a 
formación e a elaboración de plans de empresa, 
ademais de subvencions a fondo perdido e financeiras 
para a posta en marcha do proxecto

Liñas mais axeitadas a emprendedores



CONSELLERÍA DE TRABALLO
Autónomos: destinada a persoas que se den de alta 
como autónomos

• Subvencións financeira de reducción de xuros
• Rendas para o inicio de actividade
• Axuda excepcional para o financiamento de gastos

Economía social: (cooperativas e sociedades laborais)
• Axuda para a adquisición da concidión de socio traballador
• Axuda pola incorporación de socios traballadores ou de traballo
• Axudas para a contratación de directores ou xerentes
• Subvención financeira de reducción dos xuros
• Subvención directa para a adquisición de inmobilizado material e 

inmaterial
• Axuda excepcional para o inicio de actividade

Liñas mais axeitadas a emprendedores



CONSELLERÍA DE TRABALLO
Iniciativa local de emprego ILE/IER e IEBT

• Subvención financeira de reducción de xuros
• Subvención a creación directa de emprego
• Subvención para a contratación de expertos e 

apoio xerencial
• Axuda para inicio e posta en marcha da actividade

AGADER
Coordinados por esta Axencia, desenvolvense en diferentes 
áreas teritoriais de Galicia programas de desenvolvemento 
rural (Leader+, Proder II e Agader) que contemplan 
subvencións con diferentes orientacións dependendo das 
características de cada zona

Liñas mais axeitadas a emprendedores



EMEGA
Dependente de Vicepresicencia da Xunta establece axudas a 

creación de empresas por mulleres e a súa integración laboral.
Ten dúas liñas,
EMEGA 1, destinado a muleres que teñan mais de 3 meses como 
desempregadas e que creen polo menos un posto de traballo para unha 
muller a parte do delas. Ou mulleres que atopandose en situación de 
desemprego de alomenos 3 meses se unan ou asocien e creen postos 
de traballo de, polo menos 2 mulleres, tendo que ser un deles o da 
muller con mais de 3 meses de desemprego.
EMEGA 2, empresarias autónomas, incluidas sociedades unipersoais 
que partindo dunha situación de inactividade inicien a súa actividade 
profesional ou ben se contituan e empresarias co fin de mellorar a súa 
empregabilidade e que desenvolvan de xeito habitual, a súa actividade 
profesional na empreesa para a que solicitan a subvención.
Tamen empresas participadas maioritariamente por mulleres nas que a 
maioría das mulleres acceden á condición de socias partindo dunha 
situación de inactividade laboral ou ben adquiran esta condición de 
socias co fin de mellorar a súa empregabilidade.

Liñas mais axeitadas a emprendedores



COMPOSTELA ACTIVA
Organizado pola Concellaría de Promoción Económica do concello de 
Santiago de Compostela

Establece dúas liñas: 
•Concurso de novas ideas (con tres categorías, xeral, 
mulleres e formación  profesional)
•Axudas á creación de novas empresas en Santiago de 
Compostela. 

IMAXINACIÓN + COMERCIO 
Organizado pola Concellaría de Promoción Económica do concello de 
Santiago de Compostela

Concurso dirixido os establecementos comerciais de Santiago de 
Compostela. Premia o deseño e desenvolvemento dunha campaña 
de difusión e promoción comercial, mellora da identidade 
corporativa, rotulación, reformas, decoración ….

Liñas mais axeitadas a emprendedores



Finalidade: Promover e axudar a financiar proxectos 
empresariais que creen o seu posto de traballo ás persoas 
desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade 
empresarial ou profesional en Galicia como traballadores autónomos/as 
ou por conta propia.
Beneficiarios: Desempregados inscritos no SPE sempre que:

• Sexan titulares ou cotitulares do negocio ou explotación, ou SL na 
que todos os socios sexan persoas físicas e o K social sexa < de 
120.200 €.

• Alta en Autónomos/réxime mar/mutua profesional.
• Non percibise subvención de autónomos nos 4 anos anteriores á 

data do inicio da nova actividade.
• Non desenvolvesen como autónomos a mesma ou similar actividade 

na mesma localidade, nos 6 meses inmediatos anteriores á data de 
inicio da nova actividade; nin estiveran de alta como autónomos nos 
3 meses inmediatamente anteriores.

(Orde 1/3/2007 DOG nº48)
Programa de promoción do emprego autónomo



Sectores incentivables: Todos
Tipos de apoio: 

- Subvención financeira reducción de xuros (6 puntos)de préstamos 
necesarios para a consttitución. Como mínimo o 75% do préstamo 
destinarase a financiar activo fixo, podendo destinarse ata un 25% a activo 
circulante. Importe máx.da subvención: 3.000 €

- Rendas para o inicio: Ata 3.000 € nestes supostos:
- < 25 anos e > 25 anos sen traballo inscritos durante 12 dos anteriores 16 

meses solicitantes ou beneficiarios da subvención financeira ou obtivesen a 
prestación por desemprego na modalidade de pagamento único.

- Desempregados/as non incluidas no suposto anterior, a contía non 
superará o 50 % do investimento en AF. 60% si é muller.

- Desempregados/as que creen o seu posto constituíndo unha SL de nova 
creación. Lim. da contía 50% da achega diñeraria ao K social. 60% si é 
muller.

- Axuda excepcional: para financiar gastos realizados nos 2 meses 
anteriores e nos 6 meses seguintes ao inicio da actividade en concepto de 
mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos, publicidade, 
arrendamento local e maquinaria. A contía será de 2.400€,3.000€ e 3.600€ 
segundo o colectivo no que se atope o beneficiario

Programa de promoción do emprego autónomo



Prazo:
- Axudas para o inicio da actividade: 2 meses desde a alta na SS ou 

mutua profesional
- Axuda financeira: antes de iniciarse a execución do investimento, e 

en todo caso antes de transcorrer 2 meses desde a alta na SS ou 
mutua

- Axuda excepcional: 2 meses desde a data de alta na SS ou mutua
O prazo xeral: 15 de setembro de 2007, aínda que non transcorresen 

os prazos específicos para cada tipo de axuda.
Actuacións realizada entre o 16 de setembro e a data da publicación 

da orde: prazo: 30 de abril do ano da convocatoria
Incompatibilidades: o importe total das axudas concedidas non 

superará o custo total da actividade. Incompatible co programa de 
fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais, ile, iebt 
e integración das persoas afectadas por diversidade fucional.

Organismo: Consellería de Traballo

Programa de promoción do emprego autónomo



Finalidade:Promover a incorporación de desempregados ás cooperativas e sociedades laborais, así 
como o desenvolvemento de proxectos de creación e modernización destas empresas.
Beneficiarios:
- Cooperativas e s.laborais con domicilio en Galicia e inscritas
- Socios traballadores ou de traballo das coop.e s.laborais, desempregados inscritos anteriormente nos 
que concorra algunha das circunstancias:

• < 25 anos
• >25 anos e < 30 finalizados estudos nos 2 anos antes da incorporación e non tiveran emprego fixo 

remunerado
• Desempregados > 45 anos
• Perceptores de desemprego pago único
• Mulleres desempregadas que se incoprporen como socias traballadoras tras ausencia non < 24 

meses
• Mulleres desempregadas que se incorporen como socias nos 24 meses seguintes á data do parto, 

adopción ou acollemento
• Mulleres desempregadas cando se incorporen para prestar servizos en ocupación con < índice de 

meprego feminino
• Persoas titulares de familias monoparentais e con cargas familiares
• Mulleres >25 anos e < de 45
• Desempregados que realizaran cursos FIP (2 anos antes inicio)
• Participantes en escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego
• Desempregados de longa duración inscritos (si <25 anos 6 dos anteriores 8 meses)
• Desempregados con discapacidade non inferior ao 33%
• Desempregados en situación de exclusión social

(Orde 7/3/2007 DOG nº55 19/3/2007)

Empresas de economía social e Cooperativismo 



Sectores incentivables: Todos
Axudas: 
- Para a adquisición da condición de socio traballador: ata 3.600€ 

(incrementase ata 4.200€ segundo circunstancias do beneficiario)
- Pola incorporación de socios traballadores ou de traballo: ata 

5.500€ (7.000€ si é muller)por socio con xornada completa (pode 
incrementarse en 300€ máis si é <30 anos)

- Contratación de directores ou xerentes: 50% do custo 
(máx.20.000€ e por 1 ano)

- Subvención financeira:reducción de xuros de préstamos (ata 4 
puntos max.3.000€ por socio)

- Directa para a adquisición de inmovilizado material: ata 50% do 
custo Máx.3.000€ por socio.

- Axuda excepcional para o inicio da actividade: para cooperativas e 
soc.laborais de nova creación constituídas por mulleres e mozos < de 
30 anos, 50% de gastos de mercadorías, materias primas e outros 
aprovisionamentos, aluguer local e maquinaria, publicidade e 
subministros do 1º ano de actividade.Máx.3.000€ por socio.

Empresas de economía social e cooperativismo



Prazo: 
- Axuda para a adquisición da condición de socios e 

incorporación de socios traballadores:3 meses desde a alta na 
SS

- Axuda contratación de directores ou xerentes: antes da 
contratación

- Subvención financeira: antes de executar o investimento
- Axuda excepcional: antes do 15 de setembro de 2007
Prazo xeral: 15 de setembro 2007 (as actuacións realizadas entre 

o 1 de outubro e a data de publicación da orde o prazo remata o 
31 maio 2007.

Organismo: Consellería de Traballo 

Empresas e economía social e cooperativismo



Finalidade: Axudas a fondo perdido en réxime 
de concorrencia non competitiva, ás empresas 
cualificadas como iebt e inscritas no rexistro 
administrativo co fin de impulsr a posta en marcha 
de iniciativas de base tecnolóxica financiando 
parcialmente os custos para a creación de 
emprego en proxectos innovadores de contido 
científico  e/ou tecnolóxico.
Beneficiarios:promotores dos proxectos 
empresariais e empresas constituídas dentro dun 
prazo máx.dun ano anterior á data da solicitude de 
cualificación, sempre que non iniciasen actividade.
Sectores incentivables: Todos

Iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT)
(Orde 27/02/2007 DOG nº47 07/03/2007)



Axudas:
A creación directa de emprego estable: crear postos de traballo indefinidos por 
conta propia ou allea, por persoas desempregadas: ata 6.300€(600€ máis si é 
muller), si a persoa desempregada ten título universitario ata 6.600€ (si é 
muller ata 7.200€), si son < de 30 anos incrementanse en 300 €
A contratación de expertos técnicos de alta cualificación: 50% custos laborais 
totais (incluida a SS), cun máx. de 12 mensualidades. Máx.30.000€
Apoio a función xerencial: por titoría, formación, realización externa de estudos 
e informes sobre a actividade: ata 75% do custo dos servizos. Máx.12.000 €
Subvención financeira: reducción de 6 puntos do xuro do préstamo para 
financiar os investimentos en activo fixo e circulante.áx.6.300€ por emprego 
creado.
Inicio e posta en marcha da actividade: ata 60% gastos (mercadorías, 
materias primas e outros aprovisionamentos, aluguer local, man de obra 
empregada na reforma do local, aluguer de equipamentos, publicidade e 
subministros. Máx.9.000€ por posto de traballo creado

Prazo: 15 setembro 2007Organismo:Consellería de Traballo 

Iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT)



Finalidade: Fomentar e promover a posta en marcha de proxectos empresariais 
innovadores previamente cualificados como iles ou ier inscritos en rexistro.
Beneficiarios:Empresas privadas sempre que se constitúan e inicien a súa actividade nun  
prazo non superior a 1 ano desde que o proxecto foi cualificado como ILE ou IER, e 
soliciten as axudas antes de transcorrer 1 ano desde o inicio da actividade
Sectores incentivables: Todos
Tipo de apoio: 
- Subvención á creación directa de emprego estable de desempregados e inscritos: 4.800€ 
(5.400€ si é muller),incrementándose ata 300€ si é < de 30 anos. Si a persoa é 
discapacitada ata 6.000€
- Subvención para a contratación de expertos técnicos de alta cualificación:50% custos 
laborais dun ano como máx. limite 18.000€
- Apoio xerencial: titoría, formación e estudos e informes: ata 75% do custo. Límite 12.000€
- Subvención financeira: ata 6 puntos na reducción dos xuros.. Límite: 5.100€ por emprego.
- Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade: 60% gastos(mercadorías, materias 
primas, outros aprovisionamentos, alu do local e maquinaria, man de obra empregada na 
reforma do local, publicidade e subministros). Límites segundo postos de traballo 
creados(máx.6.000€ por posto creado)
- Incremento para actividades dos novos viveiros de emprego (servizos vida diaria, mellora 
marco de vida, culturais e de lecer, ambiente): 10% máis
- Outros incrementos: 10% desempregados en situación de risco e art.51 e 52 ET..

Iniciativas de emprego ILES/IERS
(Orde 19/02/2007 DOG nº47 07/03/2007)



Prazo: As solicitudes deberanse presentar antes de que 
transcorra 1 ano dende o inicio da actividade
- Prazo xeral: 15 de setembro 2007
- Subv.creación directa de emprego estable e contratación de 

expertos: 2 meses desde alta SS
- Subv.financeira: antes de executar o investimento
- Apoio xerencial: prazo xeral
- As actuacións realizadas desde o 16 de setembro e a data de 

publicación da orde, ata 30 de abril 2007
Incompatibilidades:cando se trate de contratos indefinidos de 

traballadores/as por conta allea, esta axuda será compatible 
coas bonificacións á SS, sen que ámbalas dúas superen o 60% 
do custo salarial anual. Incompatible co programa de promoción 
do emprego autónomo.

Organismo: Consellería de Traballo

Iniciativas de emprego ILES/IERS



Finalidade: Incentivar a contratación indefinida de traballadores 
desempregados cunha discapacidade = ou > ao 33% co fin de 
favorecer a súa integración laboral

Beneficiarios:Empresas que contraten con carácter indefinido 
traballadores discapacitados desempregados 

Sectores incentivables: Todos
Axudas: 

Subvención de ata3.907€ por traballador contratado por tempo 
indefinido a xornada completa(parte proporcional si é a tempo parcial) 
Incentivo adicional de ata 600€ por discapacitados de grado =ou> ao 
45%
Si a contratación se fai a mulleres: incentivo adicionla de 600€
Subvención de ata 902€ para adaptación dos postos de traballo ou 
medidas de protección persoal e eliminación de barreiras. 

Prazo: 2 meses seguintes á data de inicio da relación laboral. O prazo 
xeral é o 15 de setembro de 2007

Organismo: Consellería de Traballo

Orde 06/03/2007 DOG nº 54 16/03/2007

INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN INDEFINIDA 
DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE



Finalidade: Establecemento da muller como empresaria para a súa 
integración laboral con domicilio social e fiscal en Galicia.
Beneficiarios:
Emega 1: mulleres desempregadas cunha antigüidade mínima de 3 meses 

inmediatamente anteriores ó inicio da actividade que se establezan como 
autónomas ou outra forma societaria e creen polo  menos un posto de traballo 
por conta allea desempeñado por unha muller. Tamén mulleres 
desempregadas (alomenos 1 teña unha antigüidade mínima de 3 meses 
inmediatos anteriores ó inicio da actividade, se unan ou asocien e creen 
postos de traballo de polo menos 2 mulleres.

Emega 2: empresarias autónomas que inicien a actividade profesional entre o 1 
de xaneiro de 2006 e a data en que finalice a presentación de solicitudes, que 
partan dunha situación de inactividade ou ben queren mellorar a súa 
empregabilidade. Tamén as empresas participadas maioritariamente por 
mulleres que inicien a súa actividade entre o 1 de xaneiro do 2006 e a data de 
finalización de presentación da solicitude e nas que a maioría acceden á 
condición de socias partindo dunha situación de inactividade ou ben queiran 
mellorar a súa empregabilidade e desenvolvan a súa actividade 

profesional na empresa para a que solicitan
a subvención.

Resolución 20/04/2007 DOG nº 77 20/04/2007

EMEGA (1 e 2)



Contía: 
Emega 1: Subvención de ata 18.000€ 
Emega 2:Máximo 10.000€ 
Gastos subvencionables: Man de obra empregada na reforma 

do local, mercadorías(durante o 1º mes) co límite de 3.000€, 
material funxible, aluguer do local e maquinaria, gastos 
correntes, taxas administrativas, gastos cartela informativo. 
Non se poderá superar o 50% do orzamento total do proxecto.

Prazo: 30 días naturais desde a publicación da resolución
Organismo:Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar                

           

PROGRAMAS EMEGA 1 E 2
EMEGA (1 e 2)



Finalidade: Financiar en condicións ventaxosas e sen avais 
proxectos empresariais de mulleres que se desenvolvan no 
territorio galego.
Beneficiarias: Mulleres emprendedoras e empresarias que teñan o seu 

domicilio fiscal en Galicia, que desenvolvan o proxecto de empresa no 
territorio galego e que presente un plano de empresa validado pola 
Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. 

Sectores incentivables: Todos
Axudas: 

Préstamo ata 18.000€ 
Prazo de amortización: ata 5 anos máis 6 meses de carencia de 
amortización optativos
Tipo de xuro: 5% fixo (para os formalizados ata o 30 de xuño de 2007) 
a partir do 1 de xullo é o Euribor do mes de maio + 1,40 puntos
Comisión de apertura: 0,50%. Comisión de estudo: 0%. Comisión 
amortización anticipada: 0%. 

Organismo: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

Microcréditos a mulleres emprendedoras



Finalidade: créditos para financiar investimentos nas microempresas 
galegas.

Beneficiarios: Empresas con domicilio fiscal en Galicia que sean 
microempresas e teñan centro de traballo en Galicia. 

Sectores incentivables: Todos excepto: actividades relacionadas coa 
exportación, a creación de redes de distribución e investimentos 
vinculados a actividades de exportación, así como, actividades do 
sector do carbón.

Axudas: 
Préstamo ata 25.000€  para a adquisición de activos
Prazo de amortización: ata 5 anos incluído 1 ano de carencia
Tipo de xuro: 4,25% para os formalizados no 1º semestre de 2007, a 
partir do 2º semestre o tipo de xuro é de 4,60%.
Non hai comisións. 

Prazo: desde o día seguinte a data de publicación das bases ata  31 de 
decembro do 2007.

Organismo: Igape

Resolución 21/05/2007 DOG nº101 28/05/2007

Microcréditos IGAPE liña Microempresas


