
PROGRAMA DE AXUDAS PARA IMPLANTAR A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE), 
A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL. ANO 2019.

a RSE impulsa a
túa empresa

Entidade Promotora: Consellería de 
Economía, Emprego e Industria 

Finalidade: Programa de axudas e incentivos 
para fomentar a RSE, e tamén como unhas das 
súas modalidades, a igualdade de xénero no 
ámbito laboral, a corresponsabilidade e a 
conciliación da vida persoal, laboral e familiar, 
das persoas traballadoras, en equilibrio coas 
necesidades organizativas da empresa, 
apoiando a elaboración e implantación de plans 
de igualdade, a adopción de medidas de 
flexibilización temporal ou espacial da xornada e 
do horario do traballo.

Obxectivo: Promover a Responsabilidade 
Social Empresarial entre as empresas da 
Comunidade Autónoma de Galicia cumprindo co 
recolleito na  Axenda 20 da Xunta de Galicia, 
que ten o reto de alcanzar un emprego de 
calidade.

Réxime das axudas: Concorrencia competitiva.

Destinatarios: Pemes ou persoas traballadoras 
autónomas que conten cun mínimo de 6 
persoas traballadoras e con domicilio social e 
centro de traballo en Galicia.

Prazo de presentación de solicitudes: 45 días 
naturais desde a publicación no DOGA

Período de execución: 01/01/2019-31/10/2019

LIÑA 1
Axudas e incentivos a pemes incluídas persoas traballadoras autónomas con 
traballadores a cargo, para implantar sistemas de xestión de RSE (TR357B).

Se subvencionan os gastos da obtención de informes de verificación ou validación de
códigos de conduta, normas ou estándares en materia de RSE
Contía da axuda: 80% dos custos que leve consigo o proceso de certificación ou
verificación cun máximo de 3.000 € por empresa ou grupo de empresas.

LIÑA 2
Axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade, (TR357C):

Nesta liña poderán ser obxecto de subvención de maneira conxunta ou por separado os
custos derivados da:

a)  Elaboración dunha diagnose desde a perspectiva de xénero
b)  Elaboración dun plan de igualdade
c) Implantación das medidas prioritarias previstas nun plan de igualdade
d) A contratación dunha persoa para asesorar e coordinar a elaboración e implantación do plan
 de igualdade.

Contías das axudas:

a)  Ata o 80% dos custos da elaboración da diagnose cun máximo de 3.000 € nas empresas de ata
 20 persoas traballadoras, e ata 5.000 € nos demais supostos.
b) Ata o 80% dos custos da elaboración dun plan de igualdade, cun máximo de 1.500 euros nas
 empresas de ata 20 persoas traballadoras, e ata 3.000 € nos demais supostos.
c) Ata o 80% dos custos da implantación das medidas prioritarias cun custo máximo de 1.000
 euros nas empresas de ata 20 persoas traballadoras, e ata 2.000 € nos demais supostos.
d) Unha contía de 12.000 euros pola contratación dunha persoa experta en igualdade.

No caso de que a solicitude sexa para tódalas fases (letras a, b, c) a contía da axuda poderá 
ascender como máximo a 5.500€ nas empresas de ata 20 persoas traballadoras, e 10.000€ 
nos demais supostos.

LIÑA 3
Adopción de medidas de corresponsabilidade e de conciliación da vida
familiar, persoal e laboral (TR357D),  que, á súa vez, comprende tres subliñas:

SUBLIÑA 1. Incentivos para adopción de acordos laborais de teletraballo.

Destinatarios: Empresas ou autónomos que non pertenzan ao sector TIC e que formalicen
un acordo de teletraballo, por un período de tempo non inferior a dous anos, cunha persoa
xa contratada pola empresa ou unha nova contratación.
Contía: 3.000 euros por persoa traballadora cun acordo de teletraballo co límite máximo de
12.000 euros por empresa.

SUBLIÑA 2. Incentivos para a adopción de acordos laborais de flexibilidade horaria.

Destinatarios: Empresas que establezan medidas de flexibilidade horaria.
Contía: 3.000 euros por persoa traballadora beneficiada, co límite máximo de 12.000 euros
por empresa.

SUBLIÑA 3:  Axudas para os investimentos tendentes a garantir e mellorar o 
dereito á conciliación da vida familiar e laboral.

Destinatarios: Empresas que invistan en medidas de conciliación.
Contía: Ata o 80% do investimento, e por unha soa vez, co límite máximo de 10.000 euros
por empresa.
A intensidade da axuda verase incrementada para aquelas empresas nas que a taxa de
ocupación feminina sexa, cando menos, igual á masculina.


