
 
IGAPE: 

LIÑAS DE APOIO PARA AS PEMES GALEGAS 
 

Santiago, 28 de xaneiro de 2016 



MISIÓN 

A misión do IGAPE é prestar, sempre, un 
apoio integral á empresa 

 
 

Son os instrumentos os que teñen que adaptarse en cada 
momento para dar resposta ás circunstancias e ao contorno  

 

Obxectivo Estratéxico: Mellorar a 
Competitividade Empresarial  

 

IGAPE: MISIÓN ESTRATÉXICA 
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IGAPE: APOIO INTEGRAL AO CICLO DA VIDA DA EMPRESA 
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AXENDA DE COMPETITIVIDADE 
GALICIA INDUSTRIA 4.0 
 

 Emprendemento 
 Investimentos 
 Financiamento 
 Internacionalización 
 Capacitación 

 



GALICIA EMPRENDE  

Subvención a fondo perdido para apoiar a creación de pequenas e medianas 
empresas por novos emprendedores 

o Beneficiarios: empresas, autónomos e sociedades mercantís, de nova 
creación e ata  42 meses de actividade 

o Investimentos entre 25.000 € a 500.000 € 
o Obra civil, equipamento, investimento inmaterial, alugueres, 

aprovisionamento , activos pertencentes a establecemento que 
pechase ou fose a pechar 

o Subvencionables todas as actividades agás sector primario, 
transportes e enerxía, entre outros.  

o Axudas en concorrencia competitiva:  
o Ata o 35% se é pequena empresa e ata o 25% se é mediana 

o Prazo de presentación de solicitudes: ata 12 de febreiro de 2016 



PROXECTOS DE INVESTIMENTO 
EMPRESARIAL 

  
o Tipos de proxectos:  

o Investimentos en equipos produtivos 
o Investimentos xeradores de emprego 
 

o Beneficiarios: sociedades mercantís que sexan PEMES 
o Compatibles con programas de axuda financeira do Igape 
o Actividades industriais, valoración de residuos, loxística, 

hoteis, información e comunicación . . . 

Desenvolvemento e mellora das empresas existentes e creación e posta en 
marcha de novas iniciativas empresariais 

o Prazo de presentación de solicitudes: ata 16 de decembro de 2016 



INVESTIMENTOS EN EQUIPOS 
PRODUTIVOS 

  
o Investimentos entre 50.000€ e 900.000€ 

o Maquinaria, instalacións específicas, equipamentos, vehículos 
especiais e outros bens de equipamento 

o Intensidade da axuda:  
o Ata o 20% se é pequena empresa e ata o 10% se é mediana 

o Prazo de execución:  
o Ata 6 meses dende a resolución 

 

Investimentos en maquinaria e outros bens de equipamento para 
ampliacións de capacidade, diversificación da produción ou cambio esencial 
no proceso de produción dun establecemento existente 



INVESTIMENTOS XERADORES  
DE EMPREGO 

Creación dun novo establecemento ou ampliación da capacidade dun 
establecemento existente 

Investimentos entre 150.000 € e 900.000 € 
Mantemento de emprego ou creación de emprego 
indefinido se é primeiro establecemento 

Investimentos entre 50.000 € e 150.000 € 
Creación neta de emprego cun custo salarial entre 
150.000 € e 900.000 € 

Investimento entre 900.000 € e 2.000.000 € 
Actividades non atendibles pola axuda de Incentivos 
económicos Rexionais e creen emprego fixo 

o Obra civil, adquisición de edificacións ou contruccións (máx. 10%), bens 
de equipamento, outros investimentos en activos fixos materiais e 
activos inmateriais 

o Intensidade da axuda:  
o Ata o 35% se é pequena empresa e ata o 25% se é mediana  

o Prazo de execución:  
o Ata 12 meses dende a notificación da resolución 



PRÉSTAMOS DIRECTOS JEREMIE – IGAPE  

o PEMES: sociedades mercantís, persoas físicas e as sociedades civís ou comunidades de bens   

o SECTORES EXCLUÍDOS: Agricultura, gandaría, caza, silvicultura e explotación forestal, carbón 
e petróleo, transporte de mercadorías por estrada e actividades non empresariais 

o INVESTIMENTO: Mínimo 70.000 €, en activos fixos materiais e intanxibles: 
para a creación dun novo establecemento, a ampliación dun establecemento 
existente 

o PRÉSTAMOS: Máximo 70% do investimento. Entre  49.000 € e 1.820.000 € 

o Investimento financiable dende a presentación da solicitude no Igape 

  

o Presentación solicitudes: 31/03/2016 

o PRAZO: Entre 2 e 11 anos, pódese incluír un máximo de 1 ano de carencia de principal 
o TIPO DE XURO FIXO toda a vida do préstamo: media aritmética do Euribor a 1 ano do mes 

natural anterior á concesión + diferencial (en función do importe do préstamo: máx. 0,223). 

o Necesario ofrecer garantías consistentes para a concesión do préstamo 



PROGRAMA RE-SOLVE:  
AVAIS PARA CIRCULANTE  

o Préstamos dende 3.000€ e máximo 150.000€ e prazo ata 7 anos (máximo 2 anos de carencia) 

o TIPO DE XURO: Euribor a 6 meses + tipo adicional pactado entre as partes (sen que en ningún caso 
poida exceder de 3,5 puntos porcentuais). Revisións faranse semestralmente. 
 
 

o PEMES calquera que sexa a súa forma xurídica. Tamén persoas físicas, comunidades de bens,  . . . 
o Con carácter xeral todos os sectores incentivables, agás determinados supostos na transformación 

e comercialización de produtos agrícolas ou actividades relacionadas coa exportación 
 

o FINANCIAMENTO DO ACTIVO CORRENTE: nóminas, tributos, seguridade social, aluguer, leasing, 
provedores, acredores por prestación de servizos, reparacións, cotas de débedas bancarias a longo 
prazo no momento do seu vencemento e cotas de leasing. 
 
 

  
o Aval da sociedade de garantía recíproca polo 100% do risco 

o A favor da SGR: reaval do Igape en cobertura do 25% do risco 
 
  o PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 31 de outubro de 2016 



FINANCIAMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE 
CON FONDOS BEI 

o Facilitar financiamento destinado a proporcionar unha base de capital 
circulante estable que permita as empresas fortalecer a súa estrutura 
financeira e acometer plans de crecemento: provedores, acredores, 
subministros, persoal, impostos, tributos, gastos financeiros . . .  

FINALIDADE 

o O financiamento destinarase a PEMES sociedades mercantís do sector 
industrial e empresas exportadoras, con domicilio social e fiscal en Galicia 

 

BENEFICIARIOS 

o Importe préstamo entre 150.000 € e 500.000 € por empresa: máximo do 
25% da suma de aprovisionamentos e gastos de persoal, con límite do 50% 
dos fondos propios. 

o O prazo de amortización dos préstamos debera estar comprendido entre 2 e 
5 anos, e pode incluir 1 ano de carencia  

o Tipo de interés: Euribor 1 ano (0,187) + diferencial (entre o 0,6% e o 4,00% , 
en función da cualificación de risco e a puntuación das garantías)  

CARACTERÍSTICAS 

CONDICIÓNS E REQUISITOS 



FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS 
CON FONDOS BEI 

o Facilitar financiamento destinado a novos investimentos ou intervencións de 
ampliacións ou melleoras: activos produtivos, activos intanxibles, creación de 
redes de distribución, aumento cn carácter permanente do capital circulante 
(excepcionalemente tamén terreos). Investimentos en Galicia. 

FINALIDADE 

o O financiamento destinarase preferentemente a PEMES sociedades mercantís 
do sector industrial, con algún centro de traballo en Galicia.  

o Excepción: non Pemes do sector automoción. 

 

BENEFICIARIOS 

o Investimento entre 150.000 e 25.000.000€: o financiamento non superará o 
50% do custo do proxecto e o importe máximo será de 12.500.000 €, SEMPRE 
QUE NON PODAN ACCEDER A JEREMIE 

o O prazo de amortización dos préstamos debera estar comprendido entre 2 e 12 
anos, e pode incluir carencia adaptada ás características do proxecto. 

o Tipo de interés: Euribor 1 ano (0,187) + diferencial (entre o 0,6% e o 4,00% , en 
función da cualificación de risco e a puntuación das garantías)  

CARACTERÍSTICAS 

CONDICIÓNS E REQUISITOS 



GALICIA EXPORTA EMPRESAS 

o Actuacións de difusión: campañas publicitarias, participación en plataformas de 
promoción on line, deseño e posicionamento web 
o Gastos de insercións en medios, asistencia técnica, deseño e aloxamento web . . . 

o Actuacións de promoción: participación en feiras, eventos expositivos . . . e elaboración 
de material promocional 
o Gastos de viaxes, alugamento de espacios, asistencia externa . . . 

o Prospeccción de novos mercados: axendas e seguimento de contactos 
o Asistencia externa no estranxeiro 

 

o Dirixida a PEMES (sociedades) con diagnóstico positivo de pontencial de internacionalización co 
obxectivo de incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes 
competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados 
internacionais 

o Contía da axuda:  75% dos gastos subvencionables 

 
 
  
o PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 4 de  marzo de 2016 



GALICIA EXPORTA ORGANISMOS INTERMEDIOS 

o Misións empresariais directas ou visitas a feiras 
o Particiapación en feiras ou eventos expositivos 
o Misións inversas 
o Campañas de publicidade 
o Elaboración de material promocional 
o Accións para estudos de mercado,procura de clientes . . .  
o Xestión de tramitación de certificacións, homologacións 
o Xestións de licitacións internacionais 
o Proxectos cooperativos en destino: implantación promocional e prospección de mercados 

 

o Dirixida a organismos intermedios empresariais co obxectivo de incentivar a realización de 
accións de promoción no exterior de modo conxunto favorecendo a cooperación empresarial e o 
aproveitamento de sinerxías entre varias empresas 

Contía da axuda:  90% dos gastos subvencionables. Máx: 150.000€ 

 
 
  

o PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 12 de  febreiro de 2016 

o Dependendo do tipo de actuación, se subvencionan gastos de viaxes, alugamentos, intérpretes, 
asistencias técnicas, envío de materiais, deseño web, espazos e inserción en medios . . .   

o  
 



XESTORES INTERNACIONALIZACIÓN 

o Beneficiarios: Sociedades mercantís (pemes) con diagnóstico positivo de potencial de 
internacionalización e algún empregado por conta allea. 

o Custo subvencionable: salario neto (máximo 15 meses de contratación) 
 
 

o Subvención para a contratación e titorización dun xestor inscrito na Base de datos do Igape de 
xestores de internacionalización por un período mínimo de 15 meses para a realización de tarefas 
de internacionalización da empresa 

o Contía da axuda 
o 85% mozos/as inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil 
o 80% no resto dos casos 

 
  

o Titulación universitaria o FP comercio internacional 

o Formación específica en comercio internacional 

o Nados a partir 01.01.1980 

o Demandante de emprego o non ter traballado com anterioridade (ver condicións) 
 
  

o PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 19 de  febreiro de 2016 



PREMIOS E AXUDAS AOS  
PROXECTOS PILOTO FÁBRICA 4.0 

o Premio a un máximo de catro proxectos que inclúan no seu desenvolvemento a implantación de 
equipamento e sistemas para a modernización dos procesos nun grupo de pemes, así como das 
axudas á devandita implantación para cada peme participante en cada un dos proxectos 

o PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 26 de  febreiro de 2016 

  PREMIOS AXUDAS 

Beneficiarios Organismos intermedios Pemes integrantes 

Tipos de 
gastos 

 Investimentos materiais e/ou inmateriais novos adquiridos en  
propiedade, relacionados cooa fábrica do futuro 

 Colaboracións externas 

Importes  Máximo de 4 
categorías sectoriais 

 Máximo 25.000 € 

 Individualizadas para cada peme participante 
 35% dos investimentos materiais e inmateriais subvencionables para as 

pequenas empresas e do 25% para as medianas, excepto os gastos de 
colaboración externas que será do 50% 

 Subvención total máxima ao conxunto de pemes 1.000.000 € incluído o 
premio 

Os interesados deberán previamente consitutír unha agrupación que terá que estar constituída por un 
organismo intermedio e polo menos tres pemes galegas 



INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN  

OFICINA VIRTUAL – BASE AXUDAS IGAPE 



IMPORTAN AS EMPRESAS 
IMPORTAN AS PERSOAS 

www.igape.es 
900 81 51 51 
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