
PROGRAMA APROL ECONOMÍA SOCIAL. SUBVENCIÓNS 2018. CADRO RESUME

CONTÍAS BÁSICAS INCREMENTOS/REDUCIÓNS MÁXIMO / BENEFICIARIA

PROGRAMA I - 

FOMENTO DO 

EMPREGO EN 

COOPERATIVAS E 

SOCIEDADES LABORAIS

Cooperativas e sociedades 

laborais

Incorporar, en centros de traballo situados na 

Comunidade Autónoma de Galicia, persoas socias 

traballadoras ou de traballo: 

- con carácter indefinido: persoas demandantes de 

emprego, traballadores/as temporais da cooperativa 

ou sociedade laboral ou socias a proba.

- como persoas socias a proba: persoas menores de 

30 anos demandantes de emprego.

- incorporación con carácter indefinido: 

6.000 € por persoa incorporada

- incorporación a proba: 600 € ao mes, 

entre 6 e 12 meses

Incrementos (SÓ PARA INCORPORACIÓN CON 

CARÁCTERINDEFINIDO): 25% acumulables por cada 

unha das seguintes circunstancias:

- se a persoa incorporada é unha muller 

- se a persoa incorporada ten discapacidade ou 

está en situación ou risco de exclusión social

- se a persoa incorporada ten máis de 45 anos

- se a persoa incorporada é emigrante retornada

- se o centro de traballo está situado nun concello 

rural.

- se se trata dunha cooperativa xuvenil

Reducións: 50% se é a tempo parcial.

67.500 €

Xefaturas territoriais 

da Consellería de 

Economía, Emprego 

e Industria

Concorrencia NON 

competitiva

Unicamente 

telemática

Fin prazo 

presentación: 

01.10.2018

Persoas demandantes de 

emprego, socios/as a proba de 

cooperativas, persoal 

asalariado dunha cooperativa 

ou sociedade laboral ou dunha 

empresa que se transforme 

nestas.

Acceder á condición de persoa socia traballadora ou 

de traballo dunha cooperativa ou sociedade laboral 

con carácter indefinido, e que desenvolvan a súa 

actividade nun centro de traballo situado en Galicia

Máximo 6.000 €

Socias traballadoras ou de 

traballo a tempo parcial de 

cooperativas ou sociedades 

laborais 

Acceder á mesma condición a tempo completo e 

desenvolver a súa actividade nun centro de traballo 

situado en Galicia 

Máximo 3.000 €

Persoas demandantes de 

emprego

Emprender unha actividade por conta propia e 

incorprarse 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.

Máximo 6.000 €

PROGRAMA II: 

FOMENTO DO ACCESO Á 

CONDICIÓN DE PERSOA 

SOCIA

Incrementos:  25% acumulables por cada unha das 

seguintes circunstancias: 

- se a persoa beneficiaria é unha muller 

- se a persoa beneficiaria ten discapacidade ou está 

en situación ou risco de exclusión social

- se a persoa incorporada ten máis de 45 anos

- se a persoa incorporada é emigrante retornada

- se o centro de traballo ao que se incorpora a 

persoa socia está situado nun concello rural.

- se se trata dunha cooperativa xuvenil

Reducións: 50% se é a tempo parcial. 

Estas contías non 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. 

 SOLICITUDE

Xefaturas territoriais 

da Consellería de 

Economía, Emprego 

e Industria

Concorrencia NON 

competitiva

Preferentemente 

telemática, opcional 

presentación 

presencial

Fin prazo 

presentación: 

01.10.2018
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