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SUBVENCIÓNS PÚBLICAS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA
EMEGA PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO FEMENINO EN GALICIA.
( Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade).
OBXECTO.
O programa Emega comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en
marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres,
xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal,
familiar e laboral, así como o acceso a servizos específicos de información,
asesoramento e orientación empresarial co obxecto de facilitar a implantación e
consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres. Con esta finalidade,
o programa Emega comprende as seguintes liñas de axuda:
a) Liña Emprende: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a
posta en marcha de novas iniciativas empresariais e a creación de emprego feminino
estable por conta propia e allea.
b) Liña Activa: liña de axudas económicas mediante incentivos para favorecer a
reactivación, a consolidación de empresas constituídas por mulleres, ou a implantación
de me didas innovadoras para a mellora da competitividade, a través de medidas de
renovación, implantación, ampliación ou cambio de localización da actividade dirixidas a
paliar unha situación económica adversa, e que resulten necesarias para o mantemento
do emprego por conta propia e por conta allea, así como para acadar o necesario
equilibrio empresarial e asegurar a súa pervivencia, consolidación e mellora, no actual
contexto económico, contexto que se viu agravado pola situación da pandemia da
COVID-19. As ditas medidas non poderán supor, en ningún caso, destrución do emprego
existente por conta propia e allea.
c) Liña ITEF: liña de axudas económicas mediante incentivos para impulsar a
implantación de iniciativas empresariais de carácter innovador, con contido científico ou
con base tecnolóxica, promovidas por mulleres e que supoñan a creación de emprego
feminino estable por conta propia e allea.
d) Liña Concilia: axuda complementaria das liñas Emprende, Activa e ITEF para
promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, nas súas dúas modalidades:
Conciliapromotoras e Concilia-persoas traballadoras por conta allea.

ENTIDADES BENEFICIARIAS.
Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Emega as empresas privadas
formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen o seu plan
Activa no período comprendido entre o 1 de agosto de 2021 e a data da fin do prazo de
presentación de solicitudes ao abeiro desta convocatoria, sempre que cumpran todas as
condicións e requisitos comúns e os específicos da correspondente liña ou tipo de axuda
previstos nesta resolución, así como na normativa xeral de subvencións, en particular, as
exixencias establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no
seu regulamento.
Cando se trate de empresarias individuais, a solicitude deberá ser presentada pola
traballadora autónoma. Cando a actividade empresarial sexa realizada por unha
sociedade civil, comunidade de bens, sociedade mercantil, cooperativa ou sociedade
laboral, a solicitude de subvención deberá ser presentada por esta, e non serán válidas
nin admisibles as solicitudes presentadas polas socias ou comuneiras a título persoal; de
ser o caso, efectuarase o oportuno requirimento para que emenden a solicitude.
En todo caso, unha mesma persoa non pode solicitar a axuda como empresaria
individual e ao mesmo tempo formar parte dunha empresa de tipo societario que tamén
solicita a axuda.
Para seren beneficiarias, os requisitos e condicións comúns e específicos de cada
liña deberán cumprirse na data de finalización do prazo de presentación
(12/08/2022) de solicitudes e manterse durante o período mínimo de permanencia
da actividade e do mantemento dos postos de traballo (dezaoito meses)
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao
da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
RÉXIME DAS AXUDAS.
As axudas establecidas nesta resolución quedan sometidas ao réxime de minimis nos
termos establecidos no Regulamento (UE) núm. 1407/2013 da Comisión, do 18 de
decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da
Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L352, do 24 de decembro). Esta
circunstancia farase constar expresamente na resolución de concesión da subvención.
PRAZO SOLICITUDE: DENDE O 13/07/2022 ata o 12/08/2022
MÁIS INFORMACIÓN: AEDL VILASANTAR, Teléfono 981 77 81 69 LOURDES.

