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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

EXTRACTO da 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).

BDNS (Identif.): 493045.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 
de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo tex-
to completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (BDNS) 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios destas axudas as pequenas e medianas empresas (pemes), 
segundo a definición establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) 
nº 651/2014 (DOUE L 187, do 26 de xuño), polo que se declaran determinadas categorías 
de axuda compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado, 
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 co-
munidades 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 subvencio-
nables que se sinalan nas bases reguladoras.

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.
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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, así como a innovación, a través do desen-
volvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha 
de novas iniciativas empresariais.

Terceiro. Bases reguladoras

Resolución do 13 de xaneiro de 2020 pola que se dá publicidade ao acordo do Con-
sello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica 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 com-
petitiva (código de procedemento IG408A).

Cuarto. Importe

Os créditos dispoñibles para concesións nesta convocatoria aboaranse con cargo á apli-
cación orzamentaria 09.A1.741A.7701 e polos seguintes importes con cargo aos seguintes 
exercicios: 3.000.000 € con cargo ao ano 2020, 3.000.000 € para o ano 2021 e 3.000.000 € 
para o ano 2022.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación 
da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 30 de decembro 
de 2020, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2020

Zeltia Lado Lago 
Xerente do Instituto Galego de Promoción Económica
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