
                                                                 
 
O prazo remata o 1 de outubro de 2018 

AXUDAS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL: 
COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS (PROGRAMA I) TR802G 

Finalidade / Obxectivo  
Este programa ten por obxecto establecer incentivos para o fomento da incorporación de persoas 
socias traballadoras ou de traballo en cooperativas ou sociedades laborais, con carácter indefinido 
ou a proba. 

Tipos de apoio 
Establécese un procedemento de concesión que non ten a consideración de concorrencia 
competitiva. 

Beneficiarios potenciais (art. 23) 
1. Poderán acollerse aos incentivos previstos neste programa as cooperativas e sociedades 
laborais que incorporen como persoas socias traballadoras ou de traballo con carácter 
indefinido, en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia, as seguintes 
persoas: 
 
a) Persoas que no momento da incorporación sexan desempregadas inscritas como demandantes 
de emprego. 
 
b) Persoas que no momento da súa incorporación estean vinculadas á cooperativa ou sociedade 
laboral por un contrato de traballo temporal. 
 
c) Persoas que no momento da súa incorporación sexan socias a proba da cooperativa á que se 
incorporan. 
 
A incorporación deberá supoñer incremento do emprego fixo e do número de persoas socias 
traballadoras ou de traballo da cooperativa ou sociedade laboral beneficiaria da subvención, 
respecto á media dos últimos doce meses anteriores á incorporación dos novos socios e socias por 
quen se percibe a subvención. Para os efectos do incremento do emprego non se terán en conta os 
traballadores e traballadoras temporais, nin as persoas socias en situación de proba. 
 
2. Tamén poderán acollerse a estes incentivos as cooperativas e sociedades laborais que 
incorporen en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia, como persoas 
socias traballadoras ou de traballo a proba, persoas menores de 30 anos que no momento da 
incorporación estean desempregadas e inscritas como demandantes de emprego. 
 
3. A incorporación poderá ser a xornada completa ou a tempo parcial. Cando a dedicación sexa a 
tempo parcial, deberá comprender, como mínimo, o 50 % da xornada ordinaria calculada en función 
da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, no seu defecto, na 
xornada ordinaria legal.  
 
4. Non poderá concederse esta subvención cando se trate da incorporación de persoas socias 
traballadoras ou de traballo que tiveron tal condición na mesma cooperativa ou sociedade laboral, 
nos dous anos anteriores á súa incorporación como socios ou socias (agás cando fose en situación 
de proba). Tampouco poderá concederse cando se trate da incorporación de persoas polas que se 



obtiveron as subvencións previstas para a incorporación como persoas socias, para a contratación 
de directores/as ou xerentes/as ou para apoio ás entidades que presten servizos de natureza social 
e á comunidade, nos últimos cinco anos. 
 
5. As cooperativas e as sociedades laborais deberán acreditar o cumprimento das previsións da Lei 
5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, e da Lei 44/2015, do 14 de outubro, de 
sociedades laborais, ao respecto dos topes máximos de traballadores ou traballadoras por conta 
allea. 
 
6. En todo caso, as cooperativas ou sociedades laborais deberán acreditar a viabilidade do seu 
proxecto empresarial. 

Contía das axudas 
1. Por cada persoa que se incorpore con carácter indefinido e a xornada completa, a subvención 
ascenderá a 6.000,00 € con carácter xeral. Esta contía incrementarase nas porcentaxes que se 
sinalan a continuación, que son acumulables entre si: 

a) Un 25 % se a persoa incorporada é unha muller. 

b) Un 25 % se a persoa incorporada ten discapacidade ou se atopa en situación ou risco de 
exclusión social. 

c) Un 25 % se a persoa incorporada ten máis de 45 anos. 

d) Un 25 % se a persoa incorporada ten a condición de emigrante retornada.  

e) Un 25 % no caso de que o centro de traballo ao que se incorpora a persoa socia estea situado 
nun concello rural. 

f) Un 25 % se se trata dunha cooperativa xuvenil. 

2. Por cada mozo ou moza incorporada como persoa socia traballadora ou de traballo a proba a 
subvención ascenderá a 600,00 € ao mes, por un período de entre 6 e 12 meses. 

3. Cando a dedicación sexa a tempo parcial, nos termos previstos no artigo 23.3, a contía dos 
incentivos previstos nos puntos anteriores reducirase ao 50 %. 

4. A contía máxima que poderá ser concedida a unha entidade beneficiaria por subvencións con 
cargo a este programa será de 67.500,00 €. 

No caso de que a suma das contías que resulten en aplicación dos parágrafos anteriores sexa 
superior aos 67.500,00 € atribuirase a cada incorporación a contía que proporcionalmente lle 
corresponda. 

Prazo de presentación de solicitudes 
1. O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publicación desta 
orde no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 1 de outubro de 2018, agás que se produza o 
suposto de esgotamento do crédito. 

Referencia lexislativa 
Orde do 26 de decembro de 2017 (DOG Nº18 do 25/01/2018)- Bases e convocatoria. 

Información y tramitación en 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180125/AnuncioG0424-281217-0018_es.html


CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 
SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO SERVIZO DE EMPREGO AUTÓNOMO  
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