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Subvencións a proxectos de aforro e
eficiencia enerxética na industria e servizos
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INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Axudas para a xestión de zonas de
produción, conservación, protección
e sustentabilidade da explotación dos
recursos mariños
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RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2014 pola que se establecen as
bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións a
proxectos de aforro e eficiencia enerxética na industria e servizos para o ano 2014 cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder
-Galicia 2007-2013.

Subvencións destinadas a promoción
das mulleres do medio rural
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Axudas do Plan estratéxico do textil,
Visión 2020
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Programa de axudas a creación de
empresas do Concello de Vigo
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Axudas para fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres
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Subvencións para a modernización
do sector comerciante retallista e
artesanal galego
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Subvencións para fomentar a remuda comercial

8

Obxecto e beneficiarios: Concesión de subvencións ás actuacións e proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial e servizos que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no articulado.
Poderán ser beneficiarios das subvencións, sen prexuízo de reuniren os demais re-quisitos establecidos:
a) As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en
Galicia, incluídas no sector servizos e da industria (sección C e D
do CNAE-2009), coa excepción da industria extractiva enerxética, as de refinación do petróleo e biocombustible, así como as
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empresas de xeración, transporte e distribución de enerxía eléctrica.
b) As empresas de servizos enerxéticos que xestionen total ou parcialmente instalacións consumidoras
de enerxía e que o obxecto destes contratos sexa a consecución de afo-rro económico derivado dun menor consumo de enerxía.

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais, contados desde o seguinte a
aquel en que publiquen as presentes bases no DOG. Remata o 6 de agosto de 2014.

Enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140707/AnuncioO3G1-200614-0001_gl.html

AXUDAS A PROXECTOS COLECTIVOS PARA A XESTIÓN DE
ZONAS DE PRODUCIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN E
SUSTENTABILIDADE DA EXPLOTACIÓN DOS RECURSOS
MARIÑOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR
ORDE do 21 de maio de 2014 pola que se
establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación das persoas
traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social
Europeo, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2014.
Obxecto e beneficiarios : Esta orde ten
por obxecto fixar o importe máximo, para o
ano 2014, da convocatoria, en réxime de
concorrencia competitiva, de axudas a
proxectos colectivos para a xestión de zonas de produción, conservación, protección
e sustentabilidade da explotación dos recursos mariños, que permitan mellorar as condicións de vida e traballo das persoas que se
dedi-can a esta actividade e que contribúan á conservación do medio mariño das súas especies.
Poderán ser beneficiarios das subvencions as cofradías de pescadores e as súas federacións, as organizacións de productores, as cooperativas do mar, as asociacións de profesionais do sector e as demáis
entidades asociativas jurídicamente recoñecidas e constituidas por profesionais do sector, sempre que
desarrollen as súas actividades profesionais no sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola e teñan a sede
social na Comunidad Autónoma de Galicia.

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde. O prazo remata o 9 de agosto de 2014.

Enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140709/AnuncioG0165-010714-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130731/AnuncioG0165-230713-0001_es.html

AXUDAS ÁS EMPRESAS DO SECTOR TÉXTIL-MODA
-CONFECCIÓN PARA A REALIZACIÓN DE
ACTUACIÓNS E ESTRATEXIAS DE PROMOCIÓN E
INTERNALIZACIÓN EN DESENVOLVEMENTO DO
PLAN ESTRATÉXICO DO TÉXTIL, VISIÓN 2020
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2014 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ás empresas do sector téxtil-moda-confección
para a realización de actuacións e estratexias de promoción e internacionalización en desenvolvemento do Plan estratéxico do téxtil, Visión 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.
Obxecto: Co obxectivo de incentivar a realización de actuacións de difusión e promoción xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas do
sector téxtil moda confección nos mercados externos a Galicia, tanto estatais coma internacionais, o
Igape, poderá conceder subvencións a fondo perdido aos seguintes tipos de actuacións:
1.1. Actuacións de difusión:
a) Actuacións de difusión e divulgación con fins promocionais realizados a través de campañas ou
insercións en prensa, revistas, internet e valos publicitarios, sempre que a súa difusión se realice
fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Actuacións de difusión e divulgación con fins promocionais realizadas a través da elaboración de
material promocional como catálogos, contidos audiovisuais, folletos e si-milares, en calquera soporte, que conteñan información da empresa beneficiaria e que contribúan á divulgación e coñecemento dos seus produtos fóra do ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
1.2. Actuacións de promoción:
a) Participación en feiras, desfiles, certames e outros eventos expositivos sectoriais de carácter profesional que teñan lugar fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, excepto a participación en feiras
incluídas no Plan Foexga (publicado na web do Igape) a non ser que non se poida participar na acción Foexga por exceso de cupo ou outras causas non imputables ao beneficiario.
b) Eventos promocionais, realizados fóra de España, tanto se teñen por obxecto a pre-sentación da
marca e/ou produto ao mercado, como a propia empresa a potenciais clien-tes, socios ou inversores. Podendo tratarse de actuacións levadas a cabo de forma indivi-dual ou conxunta con outras
empresas galegas, sexan ou non do sector téxtil-moda.
1.3. So se concederá un expediente por beneficiario, no que se poderán incluír varios proxectos dos
mencionados.
1.4. Non se concederá nin liquidará axuda a aqueles proxectos que, unha vez avalia-dos, presenten
un gasto subvencionable inferior a 6.000€ (16.000€ no caso de grandes empresas).

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarios, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos
nestas bases, as empresas privadas pertencentes ao sector téxtil moda confección con domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia, xa sexan persoas físicas ou xurídi-cas que figuren dadas
de alta nas agrupacións 43, 44 e/ou 45 do imposto de actividades económicas ou no grupo 613, en
Galicia.
Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que comezará o día seguinte ao da
publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Remata o 29 de agosto de 2014.
Enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140729/AnuncioO92-170714-0001_gl.html

PROGRAMA DE AXUDAS Á CREACIÓN DE EMPRESAS DO
CONCELLO DE VIGO

CONCELLO DE VIGO
Disposición do Concello de Vigo publicada no
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra
Número 145 do Mércores 30 de Xullo de 2014.
Obxecto:
Esta disposición ten por obxecto fixar as bases
reguladoras e convoca-la concesión, para o ano
2014 do programa de Axudas Municipais para a
Creación de Empresas no ámbito do Concello de
Vigo coa finalidade de colaborar dunha forma
activa na xeración de emprego no municipio
apoiando a posta en marcha de novos proxectos
empresariais.

Beneficiarios:
Poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas (PEME), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial
entre o 1 de abril de 2013 e o 31 de marzo de 2014 (entendendo por inicio de actividade a alta no
I.A.E.) e que sexan viables técnica, económica e financeiramente.
Requisitos xerais dos beneficiarios:
1. — Que a empresa teña o seu enderezo fiscal e social en Vigo.
2. — Que sexan empresas de nova creación, considerando incluídos, neste concepto, os traspasos de
negocios.
3. — Que, como mínimo, un dos promotores esté en situación de desemprego na data de inicio da
actividade empresarial e crear, a lo menos, o seu propio posto de traballo en calquera das formas
xurídicas existentes. No caso de ser varios promotores/as, é preciso que como mínimo o 50% do capital social da empresa pertenza a persoas en situación de desemprego.
4. — Non ter débedas coa Seguridade Social, coa Consellería de Economía e Facenda, coa Axencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT), nin a empresa nin os socios.
5. — Non ter débedas co Concello de Vigo, nin a empresa nin os socios.
6. — Que o/s promotor/es da empresa non desenvolveran igual ou similar actividade empresarial na
mesma localidade, nos seis meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade.
7. — Que ningún do/s promotor/es houbese recibido a subvención do programa de Axudas Municipais
á Creación de Empresas do Concello de Vigo nos 4 anos anteriores á data de inicio da nova actividade.
8. — Non poderán obter a condición de beneficiario/a os/as empresarios/as e as pequenas empresas
nos que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10, apartados 2 e 3 da Lei 9/2007,
de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e noi artículo 13 da Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral
de subvencións (no caso de sociedades, nin a sociedade nin os/as socios/as).
Na data límite de presentación das solicitudes os beneficiarios deberán cumprir os requisitos
1) e 5) deste apartado.
Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais, que se contarán a partir o
día seguinte á data da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
Remata o prazo o 30 de agosto de 2014.

Enlace:
htt p://www.b opp o.d ep o.es/b op -portl et/ down l oad?
groupId=31603&folderId=2405700&fileName=bop.PONTEVEDRA.20140730.145.pdf

AXUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A FOMENTAR O
ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E
XUSTIZA
RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2014, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as
bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas económicas destinadas a fomentar o
asociacionismo e a participación das mulleres, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), e
se procede á súa convocatoria para o ano 2014.
Obxecto: A presente resolución ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria,
para o ano 2014, de axudas económicas en favor das asociacións de mulleres e federa-cións
constituídas por estas, coa finalidade de fortalecer e consolidar o movemento asocia-tivo e potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres galegas, a través das seguintes
liñas:
a) Liña 1: consolidación do movemento asociativo, destinada a compensar gastos co-rrentes que
orixine o mantemento e funcionamento das asociacións de mulleres e as súas federacións.
b) Liña 2: promoción de accións de sensibilización, información ou formación en materia de igualdade entre mulleres e homes.
c) Liña 3: promoción de accións de prevención da violencia de xénero así como de atención
(protección, asistencia e/ou acompañamento) a mulleres que a sofren, destinada a compensar
gastos correntes e/ou de persoal producidos polo desenvolvemento de pro-gramas dirixidos a
calquera destas finalidades.
2. Estas axudas outorgaranse en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios
de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade, non dis-criminación, eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Administración da Xunta de Galicia e eficiencia
na asignación e na utilización dos recursos públicos.

Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta convocatoria as asociacións de mulleres e
federacións constituídas por estas, domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia, sen ánimo
de lucro, que estean legalmente constituídas ao abeiro da Lei orgá-nica 1/2002, do 22 de marzo,
reguladora do dereito de asociación, e inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de
Servizos Sociais, na área de actuación de igualdade.
Tanto no caso das asociacións como das federacións as mulleres socias representa-rán, polo menos, o 90 % da totalidade das persoas asociadas.
Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será
dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Remata o 1 de setembro de 2014.
Enlace: http://www.xunta.es/dog/
Publicados/2014/20140801/AnuncioG0244-2307140001_gl.html

SUBVENCIÓNS PARA A MODERNIZACIÓN, ESTABLECEMENTO
DE NOVAS FÓRMULAS E MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN NO
SECTOR COMERCIANTE RETALLISTA E ARTESANAL GALEGO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
ORDE do 24 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
de subvencións para a modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista
e artesanal galego, cofinanciadas polo Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional
(Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2014 (código de procedemento IN201H).

Obxecto e beneficiarios : Concesión de subven-cións para a modernización, establecemento de
novas fórmulas e medios de comercializa-ción no sector comerciante retallista e artesanal galego.
Poderán ser beneficiarios das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos
nestas bases, as persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, comuni-dades de bens ou calquera
outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente
constituídas, así como as federacións de comerciantes e as asociacións profesionais de artesáns, que
en todos os caso cumprirán ademais os seguintes requisitos:
a) Comerciantes retallistas.
– Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia e, así mesmo, o seu domicilio social e fiscal
radique na Comunidade Autónoma.
– Que, tendo a condición de peme conforme os requisitos establecidos pola Comisión Europea na súa
Recomendación 2003/361/CE, do 6 de maio de 2003 (DOUE 124, do 20 de maio, p. 36), empreguen
menos de dez (10) traballadores e non teñan a consideración de grande establecemento comercial
segundo a normativa aplicable.
– Que estea dado de alta nalgunha das epígrafes do IAE que se relacionan no anexo II e que este
constitúa a actividade principal do solicitante.
– Que figuren inscritos no Rexistro Galego de Comercio ou ter solicitada a inscrición con anterioridade
á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.
b) Titulares de obradoiros artesanais.
– Que o obradoiro artesán figure inscrito no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia no momento da
convocatoria desta orde.
– Que fagan uso da marca Artesanía de Galicia.
c) As federacións de comerciantes sen fins de lucro, que estean legalmente constituídas e cuxo ámbito de actuación se desenvolva na Comunidade Autónoma de Galicia.

– Que figuren inscritas no Rexistro Galego de Comercio
d) As asociacións profesionais de artesáns de Galicia legalmente constituídas.
– Que alomenos 10 dos seus membros figuren inscritos no Rexistro Galego de Artesanía.
Non poderán ser beneficiarios/as destas axudas as empresas en crise, conforme á de-finición prevista
no artigo 1 número 7, do Regulamento (CE) nº 800/2008, do 6 de agosto, da Comisión en relación
coas pemes e conforme o disposto no número 2.1 das Directrices comunitarias sobre axudas estatais
de salvamento e de reestruturación de empresas en Crise (2004/C 244/02) en relación coas grandes
empresas.

SUBVENCIÓNS PARA FOMENTAR A REMUDA COMERCIAL

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da
publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Remata o 1 de setembro de 2014.
Enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140801/AnuncioCA04-290714-0003_gl.html
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
ORDE do 18 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para fomentar a remuda comercial e se procede
á súa convocatoria para o ano 2014 (código de procedemento IN216A).
Obxecto e beneficiarios : As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto facilitar a
remuda co-mercial dos pequenos comerciantes individuais autónomos que transmitan o seu negocio a
un terceiro, asegurando a súa continuidade e fomentando a rexeneración do tecido comercial.
Poderán ser beneficiarios/as das subvencións:
a) Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia e, así mesmo, o seu domicilio social e fiscal
radique na dita comunidade autónoma.
b) Ter unha idade mínima de 64 anos cumpridos na data de finalización do prazo de presentación de
solicitudes.
c) Exercer, como titular do comercio, unha ou varias das actividades comerciais relacio-nadas no
anexo II, de forma ininterrompida durante os últimos dez anos.
d) Estar dado de alta no réxime de traballadores autónomos da Seguridade Social nos dez últimos
anos de forma ininterrompida e ter cotizado á Seguridade Social un período previo tal que lle permita
completar o período de carencia exixido para causar dereito á pensión de xubilación, polo menos ao
chegar á idade ordinaria de xubilación.
e) Designar a persoa física continuadora da actividade, con capacidade legal para exer-cer o comercio.
f) Que figure inscrito no Rexistro Galego de Comercio ou ter solicitada a inscrición con anterioridade á
data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.
2. Tamén se considerarán beneficiarias as persoas designadas polo solicitante para a remuda comercial, con capacidade legal para exerceren o comercio, e quedarán vincula-das ambas as dúas persoas
para a concesión da subvención.
En ningún caso pode un cónxuxe ser adquirente do outro cónxuxe que transmite a ac-tividade comercial.

