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Subvencións para o fomento do 
emprendemento feminino en Galicia. 

PROGRAMA EMEGA 
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 para ter acceso a servizos específicos de acompañamento, 

asesoramento e titorización co obxecto de facilitar a implantación e a consolidación dos 

proxectos empresariais promovidos por mulleres. 

Características da axuda 

O programa Emega comprende as seguintes liñas e axudas complementarias: 

• 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. 

• Liña Innova: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a 

implantación de medidas innovadoras para a mellora da competitividade en 

empresas constituídas por mulleres, e que impliquen a creación de emprego 

feminino vinculado ao proxecto de mellora. 

• Liña Activa: liña de axudas económicas mediante incentivos para favorecer a 

reactivación e consolidación de empresas constituídas por mulleres, 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 

e consolidación no actual contexto económico. As ditas medidas, en ningún caso, 

poderán supor destrución do emprego existente por conta propia e allea. 

Concello de Campo Lameiro 

Praza da Provincia de Pontevedra, 1, Campo Lameiro. 36110 (Pontevedra). Tfno. 986752034. Fax: 986 75 20 84 



  
Concello de Campo Lameiro 

• 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. 

• Concilia: axuda complementaria das liñas Emprende, Innova, Activa e ITEF para 

promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, nas súas dúas 

modalidades: Concilia-promotoras e Concilia-persoas traballadoras por conta allea. 

• Dual: axuda complementaria para incentivar a participación no programa de 

titorización que estableza a Secretaría Xeral da Igualdade co obxecto de facilitar a 

implantación e consolidación dos proxectos empresariais subvencionados ao 

abeiro desta convocatoria a través das liñas Emprende, Activa, Innova ou ITEF. 

 

A quen vai dirixido? 

Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Emega as empresas privadas formadas por 

mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen os seus plans Innova ou Activa 

no período comprendido entre o 1 de agosto de 2018 e a data da fin do prazo de presentación 

de solicitudes ao abeiro desta convocatoria, sempre que cumpran todas as condicións e os 

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, 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. 

Obrigas das beneficiarias. 
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As beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, cos requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 

e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como coas condicións e 

obrigas establecidas nesta resolución e demais que resulten exixibles segundo a normativa de 

aplicación, en particular, as seguintes: 

1. Realizar a actividade e manter o emprego que fundamenta a concesión da subvención 

durante o período mínimo de permanencia de dous anos establecido no artigo 24 desta 

resolución. 

2. Manter a vixencia dos acordos e pactos de conciliación e dos acordos de teletraballo durante 

o período mínimo de permanencia da actividade e do mantemento do emprego. 

3. Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos, condicións e obrigas que 

resultan da normativa de aplicación, así como a realización da actividade e o cumprimento da 

finalidade que determina a concesión da subvención. 

4. Estar ao día do pagamento nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade 

Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa 

Administración pública da Comunidade Autónoma, con anterioridade a ditarse a proposta de 

resolución de concesión, así como antes de realizar as correspondentes propostas de 

pagamento da subvención. 

No caso das sociedades civís e comunidades de bens, esta obriga esténdese a todas as socias 

ou comuneiras. 

5. Comunicar ao órgano concedente todas as modificacións das condicións tidas en conta para 

a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidas polas 

beneficiarias, no prazo dos 15 días hábiles seguintes á data en que se produzan. 

6. Comunicar ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou 

recursos para a mesma finalidade que financien a actividade subvencionada ou sometida ao 

réxime de minimis. Esta comunicación deberá efectuarse tan axiña como se coñeza e, en todo 

caso, no prazo máximo de 15 días hábiles desde a data da súa notificación. 

7. Manter unha pista de auditoría suficiente, dispoñer dos libros contables, rexistros 

dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola 

lexislación mercantil e sectorial aplicable á empresa beneficiaria en cada caso, e manter de 
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forma separada na contabilidade os ingresos da axuda percibida e conservar toda a 

documentación relativa á subvención durante, polo menos, un período de tres anos, a partir do 

31 de decembro seguinte á presentación das contas en que estean incluídos os gastos da 

operación ante a Comisión Europea. O comezo deste prazo será oportunamente comunicado 

polo organismo intermedio do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (actualmente, a 

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos). 

8. Dar cumprimento á obriga de dar adecuada publicidade do carácter público do financiamento 

en todas as actuacións que deriven da execución do proxecto, en cumprimento do artigo 15.3 

da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e no anexo XII do Regulamento (UE) núm. 

1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, modificado polo Regulamento (UE, 

Euratom) 2018/1046. Así, en todo tipo de publicidade e información relativos á actuación 

subvencionada terá que constar a condición de subvencionada pola Secretaría Xeral da 

Igualdade e polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020. 

En todo caso, as accións de información e comunicación contarán co emblema da Unión 

Europea coa referencia ao Fondo Social Europeo e nos lugares onde se desenvolva a 

actividade empresarial informarase do apoio dos fondos a través dun cartel dun tamaño mínimo 

A3 nun lugar destacado e visible. Tamén se informará na páxina web, no caso de dispor dela, 

sobre o proxecto e a axuda financeira recibida da Unión Europea e sobre os obxectivos e 

resultados da operación financiada. 

Na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade está dispoñible a información, os emblemas 

da Unión Europea e do órgano concedente, así como un modelo coas características do cartel, 

emblemas e contido de obrigada inclusión. 

9. Informar a persoa beneficiaria, no caso de ser unha entidade xurídica, de que a aceptación 

da axuda comunitaria do Fondo Social Europeo implicará a súa aparición na lista pública cos 

nomes das persoas e das entidades beneficiarias, así como a outra información recollida no 

anexo XII do Regulamento (UE) número 1303/2013, modificado polo Regulamento (UE, 

Euratom) número 2018/1046, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica. 

Así mesmo, deberá informar as traballadoras por conta propia e por conta allea tidas en conta 

para a concesión da subvención de que a iniciativa emprendedora segundo o emprego 

feminino xerado está financiada polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020. 
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10. Realizar as actuacións precisas para recoller a información suficiente relativa ao 

desenvolvemento das actuacións que permita dar cumprimento aos requisitos de información a 

través de indicadores de produtividade e resultado, segundo o previsto no artigo 5 do 

Regulamento (UE) número 1304/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de 

decembro, relativo ao FSE; os ditos indicadores serán introducidos na aplicación deseñada 

para o efecto Participa 1420. Neste sentido, na súa cobertura deberá respectarse o principio de 

integridade dos datos. Estes datos achegaranse, obrigatoriamente, no correspondente modelo 

que figura na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade e/ou na aplicación informática 

Participa 1420. 

Os datos dos indicadores de produtividade relativos ás beneficiarias e ás traballadoras por 

conta propia e por conta allea tidas en conta para a concesión da axuda do programa Emega 

referiranse á situación previa ao inicio da actividade laboral na empresa beneficiaria. 

Os indicadores de resultado inmediato deberán achegarse no prazo e na forma indicados no 

artigo 24.5 desta resolución, e deberán referirse á situación dentro das catro semanas 

seguintes á finalización do período mínimo de permanencia da actividade e do mantemento do 

emprego. 

Así mesmo, a Administración poderá requirir a actualización destes datos no prazo de seis 

meses desde que finalice o período de permanencia da actividade e do mantemento do 

emprego, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no 

antedito regulamento. 

11. Facilitar toda a información requirida pola Secretaría Xeral da Igualdade, polos órganos 

verificadores que se establezan en aplicación dos artigos 72, 73 e 74 do Regulamento (UE) 

número 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, así como pola 

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas o Consello de Contas, e 

outros órganos de control impostos pola normativa comunitaria no exercicio das súas funcións 

de fiscalización e control. 

12. Someterse ás actuacións de comprobación que poida efectuar a Secretaría Xeral da 

Igualdade, así como a calquera outra actuación de control que poidan realizar os órganos 

competentes, tanto autonómicos como estatais ou comunitarios, para o cal se achegará canta 

información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores. En especial, por tratarse 

de axudas cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, a entidade 
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beneficiaria quedará sometida ás verificacións que poidan realizar os organismos implicados na 

xestión e seguimento do FSE, que incluirán as oportunas visitas sobre o terreo. 

Requisitos 

1. Requisitos comúns a todas as liñas de axuda: 

a) Tratarse dunha empresa privada coa categoría de microempresa ou pequena empresa 

validamente constituída, baixo calquera forma xurídica segundo o sinalado no punto 2.b) deste 

artigo. 

Para estes efectos, teñen a categoría de microempresas as unidades económicas que ocupan 

menos de dez persoas e cuxo volume de negocio anual ou balance xeral anual non supere os 

dous millóns de euros, e, de pequena empresa, as unidades económicas que ocupan menos 

de 50 persoas e cuxo volume de negocio anual ou balance xeral anual non supere os dez 

millóns de euros. 

Non poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades sen ánimo de lucro nin as empresas 

públicas ou participadas, agás que se trate de participacións minoritarias de carácter temporal 

ou préstamos participativos a través dalgún instrumento de apoio financeiro á iniciativa 

emprendedora, acordes coa previsión contida no capítulo IV, do título II da Lei 9/2013, do 19 de 

decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. 

b) A actividade mercantil pode ser realizada por empresarias individuais, sociedades civís, 

comunidades de bens ou sociedades mercantís, incluídas as sociedades laborais e as 

cooperativas de traballo asociado. 

Nas empresas de tipo societario, a administración da empresa teñen que exercela mulleres e o 

capital social estar maioritariamente subscrito por mulleres, no caso de pequenas empresas, e 

integramente subscrito por elas cando se trate de microempresas, agás que a participación 

proveña de instrumentos de apoio financeiro á actividade emprendedora consonte o sinalado 

no último parágrafo do punto anterior. Polo tanto, a participación destes instrumentos de apoio 

financeiro terase en conta, xunto coas achegas delas, para os efectos de verificar o 

cumprimento do requisito exixido neste artigo relativo á titularidade maioritaria ou, se é o caso, 

íntegra do capital social. 
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Excepcionalmente, no caso da liña ITEF, calquera que sexa o tamaño da empresa, admitirase 

a participación de persoas que colaboraron no desenvolvemento do proxecto de investigación 

base da iniciativa empresarial, sempre que a maioría do capital social sexa titularidade das 

mulleres emprendedoras e a administración da empresa a exerzan mulleres. 

c) Ter domicilio social e fiscal, así como establecemento de produción ou comercial en Galicia. 

d) Todas as promotoras das empresas beneficiarias das axudas deben estar de alta no 

correspondente réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, e estar 

vinculadas laboralmente á empresa desenvolvendo de forma habitual a súa actividade 

profesional nela. 

Para os efectos deste programa, non se terán en conta as autónomas colaboradoras. 

e) Para os efectos deste programa, os postos de traballo por conta allea con contrato indefinido 

a tempo parcial só se terán en conta cando a xornada de traballo non sexa inferior ao 50 % da 

xornada ordinaria de traballo establecida legalmente ou no convenio colectivo que lle sexa de 

aplicación. 

Así mesmo, os postos de traballo por conta allea con contrato indefinido para a realización de 

traballos de carácter fixo descontinuo só se terán en conta cando a duración da actividade da 

traballadora non sexa inferior a dez meses nun período de doce meses. 

f) Ter iniciado a actividade económica e a actividade laboral nos termos exixidos para cada tipo 

de axuda nesta resolución. 

Para os ditos efectos, o inicio do exercicio efectivo da actividade económica acreditarase 

mediante a xustificación da alta no imposto de actividades económicas (IAE) ou no censo de 

obrigados tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria; e o inicio da actividade 

laboral, mediante a acreditación da alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, de 

ser o caso, na mutualidade de colexio profesional, para o cal se terá en conta a data de efectos 

da alta. 

g) A iniciativa ou proxecto empresarial debe ter viabilidade técnica, económica e financeira, o 

que deberá quedar reflectido no Plan de negocio empresarial. 
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h) Non encontrarse en ningunha das circunstancias e prohibicións establecidas nos números 2 

e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. A acreditación de 

non estar incursa en ningunha delas realizarase mediante declaración responsable da 

interesada. 

i) Non ter percibido axudas ao abeiro do programa Emega nos tres anos anteriores á data do 

inicio da actividade económica, no caso das liñas Emprende e ITEF. No caso das liñas Activa e 

Innova, nos tres anos anteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes 

ao abeiro desta convocatoria. 

De telas percibido, o dito prazo computarase desde a data da notificación da resolución de 

concesión da anterior axuda. 

2. Os requisitos e as condicións para seren beneficiarias deberán cumprirse na data de 

finalización do prazo de presentación de solicitudes e manterse durante o período mínimo de 

permanencia da actividade e do mantemento dos postos de traballo (dous anos), de acordo co 

disposto no artigo 24 desta resolución. 

Normativa 
Ámbito Autonómico 

Resolución do 24 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen 

as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento 

feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa 

operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2019 (DOG nº 127 

do 5 de xullo de 2019). 

Ligazón á normativa  

Prazo 

06/07/2019 - 05/08/2019 

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. Entenderase como último día do prazo 

Concello de Campo Lameiro 

Praza da Provincia de Pontevedra, 1, Campo Lameiro. 36110 (Pontevedra). Tfno. 986752034. Fax: 986 75 20 84 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190705/AnuncioG0244-260619-0001_gl.html


  
Concello de Campo Lameiro 

o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo é inhábil, 

entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes do vencemento non hai día 

equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último do mes. 
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