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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

EXTRACTO da Resolución do 19 de maio de 2017 pola que se dá publicidade do 
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 convocan en réxime de concorrencia non competitiva.

BDNS (Identif.): 348604.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de no-
vembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo 
se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (BDNS) (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas axudas as pequenas e medianas empresas (pemes), 
segundo a definición establecida pola Comisión Europea, calquera que sexa a súa forma 
xurídica. 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 es-
tean na situación que motiva a concesión da subvención. Neste caso deberanse facer 
constar expresamente, tanto na solicitude como na resolución de concesión, os compro-
misos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe de 
subvención que se vai aplicar por cada un deles, que terán igualmente a consideración de 
beneficiarios. En calquera caso, deberase nomear un representante ou apoderado único 
da agrupación, con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como beneficiaria, 
lle corresponden á agrupación. Non se poderá disolver a agrupación ata que transcorra o 
prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 desta lei. 

Ademais, deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Que proxecten levar a cabo un investimento nun centro de traballo localizado na Co-
munidade Autónoma de Galicia.
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b) Que desenvolvan no centro obxecto do proxecto algunha das actividades subvencio-
nables que se sinalan nestas bases para cada tipo de proxecto subvencionable.

c) 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.

Segundo. Obxecto

As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto 
estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa 
finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e po-
tenciar o mantemento e creación de emprego, a través do desenvolvemento e da mellora 
das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas 
empresariais, mediante dous tipos de liñas de axuda:

a) Liña de axuda ao investimento en equipamentos produtivos. 

b) Liña de axuda a investimentos xeradores de emprego. 

Terceiro. Bases reguladoras

Resolución do 19 de maio de 2017 pola que se dá publicidade do 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 convocan en réxime de concorrencia 
non competitiva.

Cuarto. Importe

Os créditos dispoñibles para concesións nestas convocatorias aboaranse con cargo á 
aplicación orzamentaria 09.A1.741A.7701 e polos seguintes importes:

a) Para a liña de axuda ao investimento en equipamentos produtivos: 480.000 € no ano 
2017, 3.000.000 € no ano 2018 e 300.000 € no ano 2019.

b) Para a liña de axuda a investimentos xeradores de emprego: 320.000 € no ano 2017, 
2.000.000 € no ano 2018 e 200.000 € no ano 2019.
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Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación de-
sta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará cando se produza a primeira das 
seguintes circunstancias: 

a) Que, conforme as solicitudes recibidas, se esgote o crédito orzamentario, o que será 
obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do Igape, co fin de 
pechar anticipadamente o prazo de presentación de solicitudes, de conformidade co dis-
posto no artigo 32 do Regulamento da Lei de subvencións de Galicia (Decreto 11/2009, do 
8 de xaneiro).

b) O 30 de decembro de 2017.

Una vez finalizado o prazo non se admitirán máis solicitudes. Non obstante o anterior, no 
suposto de existir remanente de crédito cando finalice o prazo, mediante acordo do Con-
sello de Dirección do Igape, que se publicará no Diario Oficial de Galicia e na páxina web 
do Igape, poderase ampliar o prazo anterior co límite do 31 de marzo de 2018.

Santiago de Compostela, 19 de maio de 2017

Pablo Casal Espido 
Secretario xeral do Instituto Galego de Promoción Económica
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