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AXUDAS E SUBVENCIÓNS:
Programa “Emprendemos Xuntos”
Subvención para a compra de vehículos eléctricos.
Subvención para a extensión de redes de acceso de
banda larga no rural galego.
Plan Re-brote 2011.
Axudas á conciliación laboral e familiar.
Subvención para o fomento de RSE.

1. AXUDAS E SUBVENCIÓNS:
A. PROGRAMA EMPRENDEMOS XUNTOS:
• Obxecto: convocatoria de axudas destinadas a incentivar,
recoñecer e apoiar tanto as actuacións de carácter público, como
as de carácter público-privado que estean dirixidas a potenciar a
iniciativa emprendedora e a facilitar e fomentar a creación de
empresas, a través dos seguintes subprogramas:
o Subprograma de accións estratéxicas para o fomento do
emprendemento.
o Subprograma de apoio á celebración de xornadas de
recoñecemento á persoa emprendedora.
• Beneficiarios:
o A Administración das comunidades autónomas, así como os entes
e organismos públicos dependentes daquela, que presten servizos
ou produzan bens que non se financien maioritariamente con
ingresos comerciais.
o As entidades locais, os organismos
autónomos
e
os
entes
públicos
dependentes daquelas, que presten
servizos ou produzan bens que non se
financien maioritariamente, con ingresos
comerciais.
o As entidades públicas empresariais,
sociedades mercantís e demais entes de dereito público
vinculados ou dependentes das Administracións das comunidades
autónomas ou das entidades locais, e non comprendidos nas
letras anteriores.
o Así mesmo, poderán ser beneficiarios:
o Aquelas entidades que, de acordo coa lexislación autonómica ou
local, teñan a consideración de fundacións de carácter público.
o Universidades públicas.
• Prazo de presentación de solicitudes: O prazo de presentación
das solicitudes será dun máximo de tres meses dende a
publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado,
especificándose o devandito prazo segundo proceda na propia
convocatoria
Máis información: Orde ITC/1151/2011, de 26 de abril, pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á
promoción do emprendemento no marco do programa Emprendemos Xuntos

B. SUBVENCIÓN PARA A COMPRA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS:
• Obxecto: convocatoria de axudas para a adquisición de vehículos
eléctricos novos, entendendo como tales aqueles cuxa enerxía de
propulsión
procede,
total ou parcialmente,
da electricidade das
súas baterías, cargadas
a través da rede
eléctrica.
• Beneficiarios:
o As persoas físicas. No caso dos profesionais autónomos,
haberán de estar dados de alta no Imposto de Actividades
Económicas.
o As entidades privadas con personalidade xurídica propia e
co seu correspondente Código de Identificación Fiscal.
o As Administracións públicas, as sociedades ou entidades que
teñan consideración de carácter público estatal, autonómico
ou local.
• Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30/11/2011 ou ata
o esgotamento dos fondos.
•

Máis información: Concesión directa de subvencións para a
adquisición de vehículos eléctricos

C. SUBVENCIÓN PARA A EXTENSIÓN DE REDES DE ACCESO DE
BANDA LARGA NO RURAL GALEGO.
• Obxecto: convocatoria de subvencións para a extensión de redes
de acceso de banda larga no rural
galego.
• Beneficiarios: os explotadores de
redes e prestadores de servizos de
comunicacións electrónicas, a título
individual ou baixo calquera das
agrupacións
ou
asociacións
empresariais
(unión
temporal
de
empresas ou agrupacións de interese económico, formadas por
empresas ou por empresas con outras entidades).

• Prazo de presentación de solicitudes: ata o 13/06/2011
•

Mais información: Subvencións para a extensión de redes de acceso
de banda larga no rural galego

D. PLAN RE-BROTE 2011:
• Obxecto: convocatoria dunha liña de avais do Igape para facilitar
o acceso a financiamento operativo adicional.
• Beneficiarios: as empresas con domicilio
social e fiscal en Galicia, que non se
atopen en situación de crise e que
presenten un proxecto obxecto de
financiamento
avalado
que
sexa
considerado viable, dentro dos límites de
risco asumibles polo Igape.
• Prazo de presentación de solicitudes: ata o 31/10/2011
•

Máis información: Liña de avais para facilitar ás empresas galegas o
acceso a financiamento operativo adicional (Plan Re-brote 2011)

E. AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL
• Obxecto: convocatoria de axudas económicas dirixidas a aqueles
traballadores que entre o 1 de setembro de 2010 e o 30 de abril
de 2011 se acolleran a unha redución da súa xornada de traballo
para o coidado do seu fillo/a.
• Beneficiarios:
o Homes que se acollan á redución de xornada e sexan
traballadores por conta allea, tanto da empresa privada
como das administracións públicas,
organismos autónomos,
entes
públicos de dereito privado e
empresas públicas dependentes
delas, con independencia de que o
seu
vínculo
sexa
laboral,
funcionarial ou estatutario e os

socios das sociedades cooperativas, sempre que estes
últimos pertenzan ao réxime xeral da Seguridade Social.
o Familias monoparentais nas que a persoa solicitante, home
ou muller, sexa traballadora por conta allea e se acolla á
redución de xornada.
• Prazo de presentación de solicitudes: ata o 18/06/2011
•

Mais información: Axudas á conciliación da vida familiar e laboral
como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores
que se acollan á redución da súa xornada de traballo

F. SUBVENCIÓN PARA FOMENTAR A RESPONSABILIDADE
EMPRESARIAL EN PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS:

SOCIAL

• Obxecto: convocatoria
de
axudas
para
fomentar
a
responsabilidade social empresarial (RSE) nas pequenas e
medianas empresas (pemes), a través
das seguintes liñas:
o Liña I: axudas para a
implantación de modelos,
sistemas ou ferramentas de
xestión
que
introduzan
conceptos
de
RSE
nas
empresas galegas.
o Liña II: axudas para que a
empresa reciba formación específica en materia de
sustentabilidade ou responsabilidade social empresarial.
o Liña III: axudas para a obtención de reportes, estándares
ou certificacións en responsabilidade social empresarial.
• Beneficiarios: as empresas privadas con domicilio social e centro
de traballo en Galicia, que reúnan as seguintes condicións:
o Que non superen os 50 millóns de euros de volume de
negocio anual ou o seu balance anual sexa inferior a 43
millóns de euros.
o Que conten cun número de persoas traballadoras inferior a
250.
o Atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias estatais e
autonómicas e da Seguridade Social e non ter pendente de
pagamento ningunha outra débeda por ningún concepto,
coa administración pública da comunidade autónoma, con
anterioridade á proposta de resolución, así como antes das
correspondentes propostas de pagamento.

o Non teñen consideración de beneficiarias as entidades sen
ánimo de lucro.
• Prazo de presentación de solicitudes: ata o 18/06/2011
o Máis información: Subvencións para fomentar a responsabilidade social
empresarial (RSE) nas pequenas e medianas empresas

