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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 



PRE- 
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IGAPE: APOIO INTEGRAL AO CICLO DA VIDA DA EMPRESA 
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Servizos  
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Sant iago de Composte la,  30.06.2017  
Hote l  OCA Puerta del  Camino APOIO INTEGRAL DA XUNTA DE GALICIA AO EMPRENDEMENTO 

LEI EMPRENDEMENTO (*) 

(*) Ley 9/2013, de emprendemento e da competitividade económica de Galicia, do 19 de decembro de 
2013, DOG 27/12/2013. 

 OBXECTIVOS: 
› Eliminar obstáculos e fortalecer a iniciativa empresarial en Galicia. 
› Ordenar e coordinar os recursos da administración e de todolos axentes públicos e 

privados. 
› Favorecer o investimento en proxectos emprendedores. 
› Garantir apoio integral aos emprendedores como principais dinamizadores da economía 

galega. 
› Incentivar e simplificar a creación e implantación de empresas e o seu posterior 

desenvolvemento. 
› Servizos de capacitación previa, consolidación e crecemento. 
› Prioridade a os proxectos do rural, innovadores ou con vocación internacional. 
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› INDICE 

APOIO INTEGRAL AO EMPRENDEMENTO 

› LEI DE EMPRENDEMENTO 
› UNIDADE GALICIA EMPRENDE 
› RECURSOS PARA EMPRENDEDORES 
› PUNTOS DE ATENCIÓN AO EMPRENDEDOR 
› REDE DE MENTORING 
› REDE DE VIVEIROS GALICIA EMPRENDE 
› REDE GALEGA DE INVESTIDORES 

PARTICULARES 
› MEDIDAS PARA FACILITAR O FINANCIAMENTO 

› ACELERADORAS E COWORKING 
› REDE GALEGA DE ACELERADORAS 
› ESPAZOS COWORKING IGAPE-EOI 
› BUSINES FACTORY AUTO (BFA) 

http://es.southsummit.co/
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UNIDADE GALICIA EMPRENDE 

Unidade de Xestión, creada polo artigo 8 da Lei 9/2013. 

 EIXOS ESTRATÉXICOS DE ACTIVIDADE: 
› Asesoramento e titorización de proxectos. 
› Avaliación de proxectos. 
› Itinerarios para a busca de apoios financeiros.  
› Capacitación aos emprendedores. 
› Traballo en rede (FEGAXE).  

 

w w w . g a l i c i a e m p r e n d e . x u n t a . e s   

http://es.southsummit.co/
http://www.galiciaemprende.xunta.es/


ITINERARIOS UGE 
E TA PA S  /  P E R F I L E S  /  S I T U A C I O N E S  /  N E C E S I D A D E S  
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PUNTOS DE ATENCIÓN AL 
EMPRENDEDOR 

Figura recollida no artigo 7 da Lei 9/2013. 

 Redución de cargas administrativas soportadas polas empresas 
 Obxectivo operativo, constitución de novas empresas en menos de 24 horas. 
 Administración electrónica. 
 Constitución de empresas. 
 Comunicacións previas. 
 Altas provisionais de empresas. 
 Información e orientación. 
 Emisión de certificados de rexistro provisional de denominación e CIF provisional. 

http://es.southsummit.co/
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INVESTIDORES PARTICULARES 

Artigo 11 da Lei 9/2013. Investidor ou investidora particular de apoio ao emprendemento  
 

 Defínese como unha persona física ou agrupación sin personalidade xurídica de persoas físicas 
que realicen un investimento entre 50.000€ e 300.000€ para financiar un proxecto empresarial 
promovido por emprendedores. 

 A toma de participación no capital non poderá superar o 50 % do total da empresa participada. 
 Labor de difusión da figura do «BUSINESS ANGEL». 

 

 
 

http://es.southsummit.co/
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GALICIA 
EMPRENDE / IG107 

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

 Para autónomos e sociedades mercantís, de nova creación e ata 42 meses de actividade. 
› Investimentos entre 25.000€ e 500.000€. 

 Subvencionables todalas actividades excepto sector primario, transportes e enerxía. 
 Axudas en concorrencia competitiva:  

› 35% si é pequena empresa e 25% si é mediana 
 

http://es.southsummit.co/
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GALICIA EMPRENDE RURAL (FEADER) 

Objetivo: Favorecer a creación de emprego nas zonas rurais mediante axudas á primeira implantación e desenvolvemento de 
novas actividades económicas non agrarias.  

 Beneficiarios: Persoas xurídicas e autónomos. (Microempresas e Pequenas empresas) 
 Proxectos promovidos por: 

› Agricultores ou membros dunha unidade familiar dunha explotación, que diversifiquen as 
súas actividades en ámbitos non agrícolas. 

› Pemes ou autónomos de nova creación ou que inicien actividades non agrícolas e non 
levadas a cabo antes. 

 Requerimento principal: plan de negocio validado. 
 Axudas a tanto alzado, mínimo 20.000€ e máx. 70.000€. 
 214 proxectos presentados na convocatoria 2017 

http://es.southsummit.co/


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 28 de marzo de 2018 



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 



PROGRAMA PRODUTO BENEFICIARIOS DESTINO 

IFIS Préstamo Pemes Investimentos / Circulante 

BEI INVESTIMENTOS Préstamo Pemes / Non pemes Aut. Investimentos 

BEI CIRCULANTE Préstamo Pemes Circulante 

AVAIS Garantías Pemes / Non pemes Investimentos /Circulante 

 Liñas financeiras 



O Igape xestionará os IFIs FEDER a implantar en Galicia, inicialmente na modalidade de 
préstamos directos, contemplándose que nun futuro próximo se poidan poñer en 
marcha outras modalidades (avais, participacións en capital...) 

• Préstamos IFI Industria 4.0. Pemes con actividade no ámbito da Nova Industria, 
para financiar investimento en activos fixos e no capital circulante estrutural. 

• Préstamos IFI Emprende. Financiamento de iniciativas emprendedoras. 
• Préstamos IFI Innova. Financiamento de Proxectos de innovación. 
• Préstamos IFI Relanzamiento. Pemes que tras -ou durante- un proceso de 

refinanciamento, necesiten investimentos para mellorar a súa rendibilidade pero 
teñan imposibilidade de acceder ao financiamento bancario. 

O Igape asinará un protocolo de colaboración coas principais entidades bancarias que 
operen en Galicia para compartir os riscos no financiamento conxunto das iniciativas. 

 Liñas financeiras IFIs 



Préstamos IFI INDUSTRIA 4.0    Condicións 

Beneficiarios PYMES que desenvolvan a súa actividade no ámbito da NOVA INDUSTRIA 
Industrias extractivas; Industria manufactureira; Subministro de enerxía e 
auga, e xestión de residuos; Comercio por xunto e polo miudo e 
intermediarios -excepto de vehículos de motor-; Transporte e 
almacenamento; Edición; Telecomunicacións e actividades informáticas; 
Actividades profesionais, científicas e técnicas; Actividades de seguridade 
e investigación, e outras actividades auxiliares das empresas. 

Finalidade Financiamento de activos fixos e circulante necesario para un proxecto de 
investimento en Galicia, ampliación de capacidade produtiva ou 
investimento, priorizando tecnoloxías relacionadas coa fábrica do futuro e 
o concepto de Industria 4.0.   

Estrutura 
financiamento 

Para un proxecto mínimo de 100.000 €, o Igape pode financiar ata o 65%, 
sempre que conte con financiación bancaria dun mínimo do 35% 

Condicións Importe préstamo: 65.000 – 1.000.000  
Prazo: 7 anos, incluíndo 1 de carencia no principal 
Tipo fixo, determinado no momento da concesión (Eur+0,1%) 
Garantías: Similares á entidade financeira.  

 Liñas financeiras 



Beneficiarios Sociedades constituídas maioritariamente por novos emprendedores 
-Antigüidade da actividade/empresa non superior a 42 meses. 
-A suma da participación de emprendedores + Capital risco + inversores privados 
adscritos a unha rede de business angels deberá supoñer o 51% ou máis do capital. 

Finalidade Financiar proxectos de investimento, baseados nun Plan de empresa. 
Estrutura 
financiamento 

Para un proxecto mínimo de 100.000 €, (incluído activos fixos e circulante) o Igape 
poderá financiar ata o 50%, sempre que unha ou varias entidades bancarias 
financien como mínimo un 25% restante, a un prazo igual ou superior a 4 anos con 
un máximo de 2 anos de carencia, e se acredite capacidade para financiar o 100% 
del proxecto. 

Condicións Importe préstamo: 50.000 – 200.000 € 
Prazo: 8 ou 10 anos (dúas modalidades), incluíndo 2 anos de carencia 
Garantías: Societaria 
Tipo fixo, determinado no momento da concesión en base ao Eur+0,50% durante o 
período no que coexista co financiamento bancaria e a partir dese momento será 
Eur+3% 

Préstamos IFI EMPRENDE    Condicións 

 Liñas financeiras 



Beneficiarios PEMES, sociedades mercantiles, que desenvolvan proxectos de innovación nalgún 
dos seguintes niveis de madurez da tecnoloxía: 
-TRL5: Validación de compoñentes e/ou disposición deles nun entorno relevante. 
-TRL6: Modelo de sistema ou subsistema ou demostración de prototipo nun 
entorno relevante. 
-TRL7: Demostración de sistema ou prototipo nun entorno real. 
-TRL8: Sistema completo e certificado a través de probas e demostracións. 
-TRL9: Sistema probado con éxito nun entorno real.  

Finalidade Financiar activos tanxibles, intanxibles e gastos de desenvolvemento e innovación. 
Estrutura 
financiamento 

Para un proxecto mínimo de 71.500 €, o Igape poderá financiar ata o 70%, sempre 
que se acredite capacidade para financiar o 100% del proxecto. 

Condicións Importe préstamo: 50.000 – 500.000 € 
Prazo: Máximo 12 anos (máximo 4 de carencia de principal + máximo 8 de 
amortización) 
Garantías: ata 200.000 € garantía societaria. A partir deste importe de préstamo se 
tomarán as garantías que se consideren oportunas en función do proxecto 
Tipo será fixo, determinado no momento da concesión en base ao Eur+0,1%, 
sempre e cando non se esgote o límite de axudas de minimis. 

Préstamos IFI INNOVA       Condicións 

 Liñas financeiras 



Beneficiarios PYMES que tras ou durante un proceso de refinanciamento ou 
reestruturación que lles dificulta o acceso ao financiamento bancario, 
necesiten investimentos en activos fixos e en capital circulante estrutural 
vinculado ao investimento, para mellorar a súa rendibilidade e recuperar 
mercado.  

Finalidade Financiamento de activos fixos e circulante necesario para un proxecto de 
investimento en Galicia, ampliación de capacidade produtiva ou 
investimento.   

Estrutura 
financiamento 

Para un proxecto mínimo de 100.000 €, o 40 % do custo financiable 
cubrirase cos fluxos de efectivo previstos da empresa durante o período 
de execución, cando se acredite ter refinanciado vencementos no 
devandito período de pasivos bancarios por un importe equivalente. O 
60% restante corresponderá ao préstamo do Igape. 

Condicións Importe préstamo: 60.000 – 1.000.000  
Prazo: 10 anos, incluíndo  máximo de 2 de carencia no principal 
Tipo fixo, determinado no momento da concesión (Eur+4%),  
Garantías: en función do proxecto. 

Préstamos IFI RELANZAMIENTO      Condicións 

 Liñas financeiras 



MAIS INFORMACIÓN 
Guías prácticas dispoñibles na web no Igape: 

1.- Cadro resumen  
  
2.- ¿Adaptase esta líña de financiamento ao meu proxecto? 
-Requisitos da empresa 
-Sectores financiables 
-Proxectos financiables 
-Contía do investimento e dos préstamos 
-Conceptos de investimento financiables 
-Prazos de execución e pago dos investimentos 
  
3.- Condicións préstamos  
-Prazos e tipos de  xuro 
-Garantías 
-Subvención implícita e compatibilidade con outras axudas 
-Vantaxes e inconvintes 
  
4.- Procedemento de solicitude 
-Presentación das solicitudes: lugar, prazos e documentación a aportar. 
-Memoria do proxecto de investimento. 
-Documentación para avaliar las garantías. 
    
5.- Resolución e formalización do préstamo concedido 
-Resolución 
-Trámites para a formalización dos préstamos concedidos 
  
6.- Disposición do préstamo 
-Solicitude do desembolso dos fondos 
-Documentación necesaria para dispoñer 
-Requisitos específicos das disposicións destinadas a circulante 
  
7.- Xustificación 
-Prazo de presentación no Igape 
-Documentación xustificativa de la inversión 
-Xustificación do capital circulante 
-Requisitos de contabilidade 
-Requisitos de publicidade. Exemplos e descarga de logotipos 
  
8.- Reembolso e seguimento 
-Como se reintegra o préstamo 
-Qué información deberán presentar periódicamente ao Igape a efectos de 
seguimiento 
  

 Liñas financeiras 



FINANCIACIÓN DE INVESTIMENTOS 
CON FONDOS BEI 

o Facilitar financiamento destinado a novos investimentos ou intervencións de 
ampliacións ou melloras: 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 €. 

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 + diferencial (entre o 0,6% e o 4,00% , en función 
da cualificación de risco e a puntuación das garantías)  

CARACTERÍSTICAS 

CONDICIÓNS E REQUISITOS 



FINANCIACIÓN 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 



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 Adicionalmente, garantías persoais (en ningún caso 
depósitos de activos líquidos ou financeiros) 
 
  

GARANTÍAS
AXUDA 

GARANTÍAS, AXUDA E PRAZO PRESENTACIÓN 

o AXUDA EN FORMA DE GARANTÍA: considérase coma axuda indirecta a 
equivalente ao importe da prima non cobrada ao beneficiario 

PROGRAMA RE-SOLVE:  
AVAIS PARA CIRCULANTE  
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INTERNACIONALIZACIÓN 

 
 

 
 

 
 

 

AXUDAS A CONTRATACIÓN DE XESTORES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN Axuda: ata 85% 

MAIOR PRESENCIA EN MERCADOS E COOPERACIÓN 

GALICIA EXPORTA 
EMPRESAS 

GALICIA EXPORTA 
ORGANISMOS 
INTERMEDIOS 

PLAN FOEXGA 

• Marketing 
• Eventos 

expositivos 
• Asesoramento 

• Axuda: 70%  

• Misións Directas 
• Misións Inversas 
• Eventos 

Expositivos 
• Proxectos 

colaborativos 
• Axuda: 80% 

 

• Misións Directas 
• Eventos 

expositivos 
• Axuda: 90% 

INTERNACIONALIZACIÓN 



 
TIPO DE APOIO 

PROGRAMA RESUMEN PROGRAMA 

INFORMACIÓN AXENDA INTERNACIONAL  Información de eventos de internacionalización organizados por organismos galegos ou estatais (Xunta de Galicia, 
cámaras, asociacións, ICEX,..): seminarios, cursos, misións, eventos expositivos, … 

INFORMACIÓN XESTORES DE INTERNACIONALIZACIÓN 
Bolsa de traballo de profesionais con perfil e formación/experiencia en internacionalización empresarial. E servizo de 
posta en contacto coas empresas demandantes destos perfís profesionais. 

INFORMACIÓN APOIO EN ORIXE: ASISTENCIA TÉCNICA Directorio de empresas de asistencia técnica en orixe para a internacionalización. 

FORMACIÓN: Especialización e 
inserción laboral 

FORMACIÓN: xoves profesionais 
Bolsas de formación práctica en internacionalización empresarial con destino en Galicia e no estranxeiro. 

  

ORIENTACIÓN ESTRATÉXICA E 
INFORMACIÓN DE MERCADOS 

FORMACIÓN: técnicos e directivos 

Talleres e seminarios sobre mercados e canais/instrumentos  de internacionalización, puntos de encontro con persoal 
das nosas plataformas no exterior. 

  

ORIENTACIÓN ESTRATÉXICA E 
INFORMACIÓN DE MERCADOS 

INTERNACIONALIZACIÓN DIXITAL 

Talleres e seminarios de sensibilización e asesoramento. Apoio económico para: adaptación ás novas tecnoloxías, 
marketing dixital e acceso a plataformas dixitais. 

  
PROMOCIÓN E PROSPECCIÓN 

COMERCIAL 
APOIO EN DESTINO: PLATAFORMAS DE GALICIA NO 

EXTERIOR 
Servizo gratuito de: información, apoio en destino, axendas, seguimento contactos iniciais. En: Brasil, China, Colombia, 
Marrocos, México, Perú, Rusia. 

PROMOCIÓN E PROSPECCIÓN 
COMERCIAL 

APOIO EN DESTINO: AXENTES MEDIADORES NO 
EXTERIOR 

Directorio de consultoras de asistencia técnica en destino  con presenza e experiencia no exterior. Servizo 
subvencionable a través de Galicia Exporta. 

PROMOCIÓN E PROSPECCIÓN 
COMERCIAL 

PLAN FOEXGA 

Misións directas e participación agrupada en feiras en colaboración coas cámaras de comercio galegas.  

Consultar programación  na web de Igape 

Axuda: 90% 

PROMOCIÓN E PROSPECCIÓN 
COMERCIAL 

GALICIA EXPORTA EMPRESAS 

  

Beneficiarios: pemes con centro de traballo en Galicia. 

Proxectos subvencionables: difusión (campañas de publicidade, plataforma de promoción en liña, mercadotecnia 
dixital), promoción (participación en feiras, desfiles, certames e outros eventos expositivos organizados por terceiros 
fóra de Galicia; material promocional), prospección novos mercados: (axendas de reunións no estranxeiro, 
desenvolvemento de clientes,  e seguimento de contactos iniciais no estranxeiro con posibles socios ou clientes). 

Axuda: 70% (Máximo 70.000 €).  

Data fin presentación de solicitudes: 21/02/2018 

PROMOCIÓN E PROSPECCIÓN 
COMERCIAL 

GALICIA EXPORTA ORGANISMOS INTERMEDIOS 

  

Proxectos subvencionables: proxectos promovidos e desenvolvidos por organismos intermedios para facilitar a 
internacionalización das empresas ás que representan: misións directas; visitas/participación en feiras ou outros eventos 
no estranxeiro; misións inversas; campañas de publicidade; material promocional; plataformas sectoriais de 
internacionalización; tramitación de certificacións, homologacións e rexistros de marca e patentes; xestión de licitacións 
internacionais; outros proxectos cooperativos en destino para implantación promocional e prospección de mercados. 

Axuda: 80% (Máximo 150.000 €). 

Data fin presentación de solicitudes: 21/02/2018 

APOIO SECTORIAL 

CANAL CONTRACT, INDUSTRIAS CULTURAIS, 
ALIMENTACIÓN, VINOS, CONSTRUCIÓN, NAVAL, 

AUTOMOCIÓN, TIC, BIOTECNOLOXIA, INDUSTRIAL, 
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COMPETITIVIDADE 



COMPETITIVIDADE 



INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN  

OFICINA VIRTUAL – BASE AXUDAS IGAPE 



 BASE DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS 

 
• Presentación resumida das liñas de axuda das distintas consellerías 
• Recopilatorio normativo de cada unha das axudas 
• Prazos e vixencia das convocatorias 
 

http://app.igape.es/.axudas/  

http://app.igape.es/.axudas/


IMPORTAN AS EMPRESAS 
IMPORTAN AS PERSOAS 

www.igape.es 
900 81 51 51 
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