AXUDAS DO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)
AXUDAS AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL, COFINANCIADAS
POLO FONDO EUROPEO DE DESELVOLVEMENTO REXIONAL, NO MARCO DO
PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020
Finalidade/Obxectivo
Estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa
finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e
potenciar o mantemento e creación de emprego, a través do desenvolvemento e mellora
das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas
empresariais.
Tipos de apoio
Subvención a fondo perdido en réxime de concorrencia non competitiva.
Beneficiarios potenciais
1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as pequenas e medianas empresas (pemes),
calquera que sexa a súa forma xurídica, polo que tamén poderán acceder á condición de
beneficiario as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as
comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio
separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os
proxectos, as actividades ou os comportamentos ou se atopen na situación que motiva a
concesión da subvención.
Ademais deberán cumprir os seguintes requisitos:
a) Que proxecten levar a cabo un investimento nun centro de traballo localizado na
Comunidade Autónoma de Galicia para desenvolver algunha das actividades
subvencionables que se sinalan nestas bases.
b) Que acheguen para o proxecto de investimento unha contribución financeira exenta de
calquera tipo de apoio público de polo menos un 25% dos custos subvencionables, sexa
mediante recursos propios ou mediante financiamento externo.
2. Non poderán ter a condición de beneficiarias:
a) As empresas que propoñan un proxecto para unha actividade pertencente a un sector
excluído segundo o disposto no artigo 5.1. das presentes bases.

b) As empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas, consecuencia
dunha decisión da Comisión Europea.
c) As empresas en crise.
d) As empresas nas que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3
da Lei 9/2007, ou incumpran as obrigas do artigo 11 da citada Lei.
Sectores incentivables
1. Serán subvencionables os investimentos realizados para o desenvolvemento de
actividades relacionadas no anexo II destas bases, excluíndose as seguintes:
a) As empresas dedicadas á produción, transformación e comercialización de produtos da
pesca e da acuicultura.
b) As actividades de produción e comercialización dos produtos agrícolas enumerados no
anexo I do Tratado de Funcionamento da Unión Europea e as actividades de
transformación de productos agrícolas enumerados no anexo I do Tratado de
Funcionamento da Unión Europea en productos agrícolas enumerados no dito anexo I.
c) As actividades do sector do aceiro, do sector do carbón, do sector da construción naval,
do sector das fibras sintéticas, do sector do transporte, así como as infraestruturas conexas
e a produción e distribución de enerxía e as infraestruturas enerxéticas.
2. Serán subvencionables, así mesmo, os proxectos de carácter innovador levados a cabo
por pemes que desenvolvan calquera actividade, excepto as relacionadas nas letras a), b) e
c) do apartado 1 do presente artigo. A estes efectos, para que a actividade poida
considerarse subvencionable, será preceptivo o informe da Axencia Galega de Innovación
(Gain) que acredite o carácter innovador do proxecto
Requisitos principais do proxecto
1. Estas axudas teñen como obxecto subvencionar aqueles proxectos de investimento en
activos fixos vinculados a algunha das seguintes tipoloxías:
1.1. Creación dun novo establecemento.
1.2. Ampliación de capacidade dun establecemento existente.

1.3. Diversificación da produción dun establecemento existente en produtos que
anteriormente non se producían no mesmo.
1.4. Transformación fundamental do proceso global de produción dun establecemento
existente. Estes proxectos suporán a implementación dunha innovación no proceso global
de produción que impliquen o uso por primeira vez de métodos de organización que inclúan
melloras nas rutinas e procedementos de xestión do traballo, dos sistemas de produción ou
a integración de áreas funcionais da empresa.
1.5. No sector da hostaleira só serán subvencionables os seguintes proxectos de
investimento:

2. Dimensión do proxecto de investimento:
O investimento subvencionable deberá ser igual ou superior a 50.000 euros e
non superior a 2.000.000 euros, excluíndo impostos, taxas e arbitrios.
No caso dos proxectos do apartado 1.3. anterior, o investimento subvencionable deberá,
ademais, superar o 200% do valor neto contable dos activos que se reutilizan, de acordo
cos rexistros do balance de situación ao fin do exercicio económico anterior ao comezo do
proxecto.
Cualificación requerida do proxecto
Condicións dos proxectos:
1. Naqueles casos de subvención ás construcións por cambio de localización dentro da
Comunidade Autónoma de Galicia, o coste subvencionable máximo será o que resulte da
diferenza entre o prezo de adquisición dos novos activos, unha vez aplicados os módulos e
criterios recollidos no Anexo III, e o valor dos da antiga localización, segundo informe de
taxación subscrito por sociedade de taxación homologada, sempre e cando as instalacións
que se abandonen sexan propiedade do solicitante ou dos seus socios maioritarios, directa
ou indirectamente.
2. A axuda solicitada debe supoñer un efecto incentivador para o proxecto presentado.Para
tal efecto, antes de iniciar o proxecto, o solicitante deberá ter presentado a solicitude da
axuda. Ningún dos custos alegados sobre os que se solicita subvención poderán ser
incorridos con carácter previo á solicitude; de ser así, a totalidade do proxecto será
considerado non subvencionable.

Investimentos ou gastos computables
1. Serán subvencionables os investimentos en activos fixos que estean vinculados ao
proxecto e que se materialicen nos conceptos que se relacionan a continuación.
Estes conceptos estarán suxeitos, no seu caso, aos límites máximos de custo
subvencionable establecidos nos módulos recollidos no anexo III.
1º Obra civil (nova construción, reforma ou rehabilitación): acondicionamento e
urbanización, oficinas, laboratorios, servizos sociais e sanitarios do persoal, almacenamento
de materias primas, edificios de produción, edificios de servizos industriais, almacenamento
de produtos terminados e outras obras, levadas a cabo en instalacións ou terreos
propiedade do solicitante, ou sobre os que o solicitante teña un dereito de superficie ou
unha concesión administrativa outorgados por entidades non vinculadas ao solicitante
cunha vixencia mínima de 5 anos a contar desde a data de finalización do prazo de
execución do proxecto.
2º Adquisición de edificacións ou construcións novas ou usadas. Unicamente será
subvencionable o valor da construción; non será subvencionable o valor do terreo. A tal
efecto, deberá indicarse, separadamente, a parte do prezo de adquisición que corresponde
ao solo e a que corresponde á construción. O prezo de adquisición non poderá superar o
valor de mercado, polo que se deberá aportar informe de taxación subscrito por sociedade
de taxación homologada do inmoble que recolla a dita desagregación. O importe da
construción que se poderá considerar como subvencionable será o menor entre o importe
indicado no informe de taxación e o valor de adquisición.
Admitirase a adquisición da edificación ou construción sen terreo ou solo cando exista un
dereito de superficie ou unha concesión administrativa dos que a solicitante pase a ser
titular —outorgados por entidades non vinculadas ao solicitante— cunha vixencia mínima
de 5 anos, a contar desde a data de finalización do prazo de execución do proxecto.
No caso de adquisición de edificacións ou construcións usadas, ademais, estas non poderán
ter sido obxecto de ningunha subvención autonómica, nacional ou comunitaria.
3º Bens de equipo: maquinaria de proceso, instalacións específicas para a actividade
subvencionable, equipos e medios de transporte interno, vehículos especiais de transporte
externo, medios de protección do ambiente e outros bens de equipamento.
4º Outros investimentos en activos fixos materiais incluíndo mobiliario. En ningún caso se

subvencionarán os vehículos de transporte externo que non teñan a consideración de
vehículo especial.

Contía das axudas
A contía da axuda será o resultado de multiplicar a porcentaxe de subvención aprobada
polo importe do investimento subvencionable.
En todo caso, a intensidade máxima de axuda será de 30 puntos porcentuais no caso das
pequenas empresas e de 20 puntos porcentuais no caso das medianas empresas.
A porcentaxe de subvención aprobada será a suma das porcentaxes obtidas na baremación
dos seguintes criterios:
1. Tamaño da empresa:
24 % no caso de pequenas empresas
15 % no caso de medianas empresas.
2. Mantemento do emprego na Comunidade Autónoma de Galicia: determinarase en base á
cifra de traballadores con contrato indefinido na data de presentación de solicitude da
axuda (estrutura fixa de persoal da empresa).
Concederanse 3%, con carácter xeral, por mantemento de emprego.

Normativa:
RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2020 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello
de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento
empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime
de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG408A)/ DOG núm. 22 do luns,
3 de febreiro de 2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioO92-140120-0001_gl.html

Prazo de presentación de solicitudes:
O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día seguinte á publicación
desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 30 de decembro de 2020, agás
que se produza o suposto de esgotamento do crédito.
Información e tramitación en:
Sobre este procedemento administrativo, que ten o código IG408A. Poderase obter
información a través dos seguintes medios:
1. Na guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia no enderezo:
https://sede.xunta.gal.
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG408A
2. Na web do Igape
http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP386
1. Información:
- Nas oficinas territoriais do IGAPE solicitando cita previa en http://citaprevia.igape.es/
- No Servizo de Atención Telemática a través do teléfono 900 81 51 51 ou 981 54 11 47
- A través de www.igape.es ou en informa@igape.es

2. Forma e lugar de presentación das solicitudes:
Para presentar a solicitude de axuda, a entidade solicitante deberán cubrir previamente un
formulario a través de http://www.tramita.igape.es
Unha vez xerada a solicitude deberá presentarse obrigatoriamente por vía electrónica a
través do formulario de solicitude normalizado co IDE (anexo I). Será necesario que o
asinante da solicitude teña a representación legal da empresa ou entidade solicitante. O
asinante deberá posuír un certificado dixital en vigor. A oficina virtual do Igape acepta
todos os certificados validados pola plataforma @firma da Administración Xeral do Estado.
presentación ante o Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia admite a sinatura da solicitude
por parte dun único solicitante.

