
 

 

 

BOP nº 121, mércores 29 de maio 2019 

 

Programa de axudas a emprendedores xóvenes en concellos de reto demográfico 
da provincia de Ourense 2019- 2020 

A. PERSOAS BENEFICIARIAS 

Poderán ser persoas beneficiarias das axudas do Programa EmprendOu, aquelas 
que, a partir do 8 de xaneiro de 2019, inicien actividades empresariais ou 
profesionais por conta propia cumprindo as seguientes características a data de 
alta: 

1. Idade 

Poderán ser beneficiari@s do Programa EmprendOu las persoas maiores de 16 
anos e menores de 30 años. 

2. Demandante de emprego 

Poderán ser beneficiari@s do Programa EmprendOu as persoas  que proveñan 
dunha situación de desemprego  

3. Empadronamento 

Poderán ser beneficiari@s do Programa EmprendOu as persoas 
empadroadas nun  municipio dos que figuran como “municipios elexibles” 

4. FSNGX 

Poderán ser beneficiari@s do Programa EmprendOu as persoas que previo o alta 
figurasen inscritas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía xuvenil. 

5. Alta 

Poderán ser beneficiari@s do Programa EmprendOu as persons dadas de alta e 
nalgún réximen da seguridade social por conta propia e/ou nunha mutualidad e 
profesional como exercente con posterioridade ao  8 de xaneiro de 2019. 

6. Centro de traballo 

Poderán ser beneficiari@s do Programa EmprendOu as persoas que establezcan 
o seu  Centro de Traballo nun municipio dos que figuran como “municipios 
elexibles” . 

 



 

 

Se entenderán incluidas como persoas beneficiarias as que, cumplindo os 
requisitos anteriores, exerzan a súa actividad por conta propia ou a través 
dunha  sociedade civil, comunidade de bens ou entidade mercantil, que terán 
que solicitar o acceso a estas axudas a título individual.  

B. MUNICIPIOS ELEXIBLES 

Para que unha empresa sexa subvencionable a través del Proyecto EmprendOu 
terá que darse de alta nun "municipio elexible". Constitúen o ámbito de actuación 
do proxecto en calidade de municipios elexibles os Concellos da provincia de 
Ourense que cumplan os seguientes requisitos:  

a) Non pertencer a unha área urbana  

Os Concellos pertencententes o ámbito de actuación non poden formar parte de 
una "gran área urbana", das delimitadas no Atlas Estadístico das Áreas Urbanas 
de España do Ministerio de Fomento. 

b) Concellos de menos de 5.000 habitantes 

Formarán parte do ámbito de actuación do proxecto os Concellos que teñan unha 
poboación inferior o igual a 5.000 habitantes. 

c) Concellos con poboación entre 5000 y 10000 habitantes, saldo negativo.  

Formarán parte do ámbito de actuación do Proxecto os Concellos con 
unha poboación comprendida entre os 5.001 y los 10.000 habitantes sempre que 
presenten un saldo demográfico negativo na última década, enténdese por saldo 
demográfico negativo, que a poboación oficial no ano 2019 sexa inferior a que 
tiña dez anos antes. 

C. SUBVENCIÓN 

Subvención de 670 euros o mes. 

La subvención del Programa EmprendOu será dunha contía mensual 
equivalente al 75% do Salario Mínimo Interprofesional, o que para 2019 significa 
675 euros o mes. 

O importe das axudas do Programa EmprendOu será do 75% do SMI (Salario 
Mínimo Interprofesional) con periodicidad mensual durante o "periodo de 
subvencionalidad" que será o tempo ininterrumpido que transcorra, con 
actividad económica efectiva, expresado en meses, entre a data que conste da alta 
como traballador por conta propia en algún réximen especial da  

 



 

 

seguridade social e/ou mutualidade colexial profesional como exercinte, e a data 
que se recolle na concesión da subvención, con un máximo de 12 meses por 
beneficiario/a. 

D. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

- As solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma electrónica, 
a través do Rexistro Electrónico da Deputación Provincial de Ourense ou 
en calquera das entidades públicas recollidas no artigo 2.1 da lei 39/2015, 
sempre que dito rexistro se atope integrado no sistema SIR. 

- As solicitudes poderán presentarse en calquera momento dende a 
publicación da convocatoria ata o 30 de novembro. 

- Documentación a aportar na solicitude: 

1. Formulario da solicitude dirixido á Presidencia da Deputación, 
utilizaráse o modelo normalizado disponible, no que deberá 
indicarse unha conta de correo electrónico para a recepción de 
avisos, posta a disposición de publicacións ou notificacións que 
afecten ao interesado na sede electrónica. 

2. Documento de autorización á Deputación para consultar e 
verificar na plataforma de intermediación de datos do Ministerio 
de Política Territorial e Función Pública os seus datos de:  

1. Identidade 

2. Residencia 

3. Cumprimento das obrigas ca S.Social 

4. Cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal 
Tributaria 

Si presentan esta autorización só estarán obrigados a presentar a 
documentación do apartado c). 

Este documento non e obrigatorio, pero no caso de non presentarse, 
deberán achegar coa solicitude a documentación do apartado d). 

- DOCUMENTACIÓN (apartado c)) si autoriza á Deputación a consulta e 
verificación dos datos a través da plataforma de intermedición: 

 

 

 



 

 

 

1. Certificado de estar dado de alta para a actividade 
subvencionada nun municipio elixible no censo de empresarios, 
profesionais e retenedores da Axencia Estatal Tributaria. 

2. Certificado de vida laboral da persoa solicitante. 

3. Certificado emitido pola mutualidade colexial profesional onde 
conste de alta como exercinte da persoa solicitante. 

4. Certificado de estar de alta no fichero de garantía xuvenil con 
data anterior á da alta na Seguridade Social ou mutualidade 
colexial para o exercicio da actividade. 

5. Declaración responsable de non incorrer nas prohibicións do 
artigo 13 ley 38/2003 do 17 de novembro, e no artigo 10 da ley 
9/2007 do 13 de xuño para obter a condición de beneficiario 
segundo o formulario. 

6. Certificado de atoparse ao correnta nas obrigas tributarias e non 
ter pendente de pago ninguna debeda coa Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

- DOCUMENTACIÓN si non autoriza a Deputación á consulta e 
verificación dos seus datos a través da plataforma de intermediación, 
deberá aportar a seguinte documentación: 

1.    DNI ou NIE do solicitante 

2. Certificado de empadroamento da persoa solicitante nun 
municipio elexible 

3. Certificado de estar dado de alta para a actividade 
subvencionada no municipio elexible no censo de empresarios, 
profesionais e retenedores da Axencia Estatal Tributaria. 

4. Certificado de vida laboral da persoa solicitante 

5. Certificado emitido pola mutualidade colexial profesional onde 
conste a data de alta como exerciente da persoa solicitante no 
caso de exercicio de profesión colexiadas. 

6. Certificado de estar de alta no fichero do sistema de garantía 
xuvenil con data anterior a da alta na seguridade social ou  

 

 


