
                                                                 
 
O prazo remata o 1 de outubro de 2018 

AXUDAS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL: ACCESO A 
CONDICIÓN DE PERSOA SOCIA (PROGRAMA II) TR802J 

Finalidade / Obxectivo  
Este programa de subvencións está dirixido ao fomento do acceso á condición de persoas socias 
traballadoras ou de traballo, de cooperativas ou de sociedades laborais, así como ao fomento do 
acceso de persoas emprendedoras por conta propia á condición de socias de cooperativas. Este 
acceso facilítase mediante o financiamento das achegas económicas ao capital social que se debe 
desembolsar para a incorporación como socio ou socia. 

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

Beneficiarios potenciais (ART. 29) 
1. Poderán ser persoas beneficiarias deste programa de subvencións as persoas que accedan á 
condición de persoa socia traballadora ou de traballo dunha cooperativa ou sociedade laboral con 
carácter indefinido, que desenvolvan a súa actividade nun centro de traballo situado na Comunidade 
Autónoma de Galicia, e que no momento da súa incorporación cumpran algunha das condicións 
seguintes: 
 
a) Ser persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego. 
b) Ser persoas socias a proba da cooperativa á cal se incorporan. 
c) Ser persoas asalariadas da cooperativa ou sociedade laboral á cal se incorporan. 
d) Ser persoas asalariadas dunha empresa que se transforme nunha cooperativa ou sociedade 
laboral, sempre que non teñan a condición de socias da empresa transformada. 
e) Ser persoas socias traballadoras ou de traballo dunha cooperativa ou sociedade laboral a tempo 
parcial, que accedan coa mesma condición a tempo completo. 
 
2. Tamén poderán ser beneficiarias as persoas desempregadas inscritas como demandantes de 
emprego, que emprendan unha actividade por conta propia e se incorporen nunha cooperativa como 
persoas socias con carácter indefinido, con compromiso de exclusividade, para comercializar os 
seus produtos, obter subministracións, servizos e a asistencia técnica que precisen, sempre que 
teñan o seu domicilio social e fiscal en Galicia. 
 
3. As cooperativas e as sociedades laborais deberán acreditar o cumprimento das previsións da Lei 
5/1998, do 18 de decembro, e da Lei 44/2015, do 14 de outubro, ao respecto dos topes máximos de 
traballadores ou traballadoras por conta allea. 
 
4. No caso de socios e socias traballadoras ou de traballo, 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. 
 
5. Ningunha persoa poderá ser beneficiaria de máis dunha subvención das previstas neste 
programa. De recibirse máis dunha solicitude dunha mesma persoa, unicamente se dará validez á 
presentada, en primeiro lugar, en calquera dos sitios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de 



outubro, e inadmitiranse as restantes. Así mesmo, non poderá concederse esta subvención a 
persoas que obtivesen unha subvención para financiar a achega ao capital social de cooperativas ou 
sociedades laborais durante os últimos cinco anos, agás no suposto sinalado no artigo 29.1.e). 
 
6. No caso das subvencións para acceso á condición de persoa socia traballadora, será necesario 
acreditar a viabilidade do proxecto empresarial ao que se incorpora a persoa solicitante, mediante a 
memoria técnica e económica do proxecto empresarial ou o plan de empresa. 
 
7. No caso das subvencións para o acceso de persoas emprendedoras por conta propia á condición 
de socias de cooperativas, será necesario acreditar a viabilidade da actividade económica que a 
persoa realizará por conta propia mediante a memoria técnica e económica do proxecto empresarial 
ou o plan de empresa. 
 
8. No caso de cooperativas, o importe da subvención será recoñecido como achegas obrigatorias 
desembolsadas do novo socio ou socia ao capital social, ou como cota de ingreso que deberá 
incorporarse ao fondo de reserva obrigatorio. No caso das sociedades laborais o importe das 
subvencións, será recoñecido como accións ou participacións sociais desembolsadas do novo socio 
ou socia ao capital social. 

Contía das axudas 
1. As subvencións previstas neste programa poderán ascender ás contías seguintes: 

a) Para as persoas beneficiarias previstas no artigo 29.1, letras a), b) c) e d), e no artigo 29.2, ata 
6.000,00 €. 

b) Para as persoas beneficiarias previstas no artigo 29.1, letra e), ata 3.000,00 €.  

2. As contías sinaladas no punto anterior incrementaranse nas porcentaxes que se sinalan a 
continuación, que son acumulables entre si: 

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

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

c) Un 25 % se a persoa beneficiaria ten mais de 45 anos. 

d) Un 25 % se a persoa beneficiaria 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. 

3. Cando a dedicación da persoa incorporada sexa a tempo parcial, a contía máxima dos incentivos 
previstos nos puntos anteriores reducirase ao 50 %. 

4. As contías referidas nos puntos anteriores, en ningún caso, poderán ser superiores ás que 
subscriba o socio ou socia en concepto de achega de capital social e cota de ingreso, ou de accións 
ou participacións sociais, segundo o caso, pola súa incorporación. Para estes efectos, unicamente 
se terán en conta os importes desembolsados durante o período recollido na convocatoria para a 
subvencionabilidade do gasto. Así mesmo, no suposto previsto no artigo 29.1.e) a contía da 
subvención, sumada á que, de ser o caso, percibise a persoa beneficiaria con motivo da súa 
incorporación como socia a tempo parcial, non poderá superar as contías establecidas no artigo 
30.1.a). 

 



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 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 
SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO SERVIZO DE EMPREGO AUTÓNOMO  
Edificios Administrativos San Lázaro, s/n  
15871 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfono: 981545625 / 981957590 Fax: 981544678 

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