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AXUDAS XEMPRE AUTÓNOMO PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO.

OBXECTO. 

Concesión  dunha  axuda  económica  as  persoas  desempregadas  que  pretendan  desenvolver  a  súa  actividade
empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia para facer fronte aos distintos
gastos xerados no comezo da actividade laboral.

PERSOAS BENEFICIARIAS E REQUISITOS. 

Aquelas que causen alta definitiva no réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade do
colexio profesional entre o 1 de Outubro de 2022 ata o 30 de Setembro de 2023 como titulares ou cotitulares do negocio
ou explotación sempre que cumpran as seguintes condicions:

- Estar inscritas como demandante de emprego nos Servizos Públicos de Emrpego.

- Ter iniciada a actividade antes da presentación da solicitude de subvención

- Encontrarse de alta no imposto de actividades económicas.

- Desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia.

-Ter domicilio fiscal en Galicia.

- Non ter recibido subvencións nos diferentes programas de emprego autónomo durante os tres anos anteriores a data
de inicio da nova actividade.

- Non desenvolver a mesma actividade nos seis meses anteriores a data de inicio.

Quedan excluídas as persoas socias de sociedades mercantiles, sociedades laborais e autónomos colaboradores.

CONTÍA DA SUBVENCIÓN.

- 2.000 € para persoas desempregadas en xeral.

- 4.000 € para persoas desempregadas pertencentes ao seguintes colectivos:

• Menores de 30 anos

• Desempregados de longa duración

• Desempregados con discapacidade ou en situación de dependencia.

• Desempregados en situación de risco ou exclusión social

• Maiores de 55 anos

- A contía base correspondente incrementaráse nun 25% nos seguintes casos:

• Si é unha muller

• Si o centro de traballo está situado nun concello rural

• Persoas maiores de 45 anos

• Si é unha persoas emigrante retornada ou extranxeira

• Persoas trans

• Profesións e oficios nos que a muller esté subrepresentada.

Estos seis incrementos son acumulables e de este modo a cuantía máxima posible sería de 10.000 €

PRAZO PARA SOLICITAR: Dende o 25/01/2023 ata o 29 de Setembro de 2023.

PARA MÁIS INFORMACIÓN PODEN CONTACTAR COA AEDL NO TELÉFONO 981778169. (Lourdes).
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