SUBVENCIÓNS

•
•
•

TIPOS DE SUBVENCIÓNS
¿QUEN SE PODE BENEFICIAR?
PROXECTOS E INVESTIMENTOS SUBVENCIONABLES

•

TRÁMITES

•

PRINCIPAIS SUBVENCIÓNS EN GALICIA

TIPOS DE SUBVENCIÓNS
É calquera tipo de apoio recibido por parte dun organismo ou entidade que
lle permite á persoa beneficiaria diminuír o custo dun investimento realizado.
Aínda que existen infinitas clases de axudas basicamente podemos distinguir
as seguintes:

Subvención a fondo perdido
Consiste no pago á persoa beneficiaria por parte do organismo dunha
cantidade específica ligada a un proxecto concreto sen necesidade de que
aquela deba devolverse.

Bonificación de xuros
O organismo financia unha parte dos xuros derivados dun préstamo en
condicións financeiras máis favorables que as do mercado tanto no que se
refire a tipos de xuro como no relativo a prazos de devolución.

Participación de capital
O organismo outorgante participa no capital social da empresa beneficiaria,
retirándose da mesma transcorrido un determinado período de tempo.

Desgravación na Seguridade Social
Consiste en deducir das cotas da/o empresaria/o as contribucións da
seguridade Social.

¿ QUEN SE PODE BENEFICIAR?

Nun principio calquera persoa física ou xurídica que cumpra os
requisitos que a regulación concreta de cada axuda indique.

PROXECTOS E INVESTIMENTOS SUBVENCIONABLES
Veñen definidos especificamente en cada subvención. Poden ser:
•

Activos fixos

•

Obra civil

•

Equipos informáticos

•

Gastos de servizos externos

•

Gastos internos de persoal propio da empresa

TRÁMITES
•

Solicitude ou formulario

•

Documentación anexa

•

Plano de Viabilidade

PRINCIPAIS SUBVENCIÓNS EN GALICIA
AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL
•

Programa de iniciativas de emprego: ILES - IER.

•

Programa de iniciativas de emprego de base tecnolóxica (Iebt's).

•

Programa de fomento do emprego en cooperativas e sociedades
laborais.

•

Programa de promoción de emprego autónomo

•

Programa de apoio á creación, ampliación e mantemento de
centros especiais de emprego.

•

Programa de promoción do emprego autónomo das persoas con
incapacidade
FOMENTO DA CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA

•

Incentivos

á

contratación

indefinida

de

persoas

con

discapacidade.
•

Incentivos á contratación dirixidos a favorecer a conciliación da
vida laboral e familiar

•

Programas de incentivos á contratación por conta allea
como medida para favorecer a inserción de mozos menores de 30
anos:
1. Programa de fomento da contratación en prácticas de

mozos con titulacións de difícil empregabilidade.
2. Programa de fomento da contratación de mozos para

substitución de traballadores que rematan a súa vida
laboral.
3. Programa de creación de novos empregos para mozos

titulados nas empresas de menos de 30 traballadores.
4. Programa de fomento da contratación indefinida inicial
de mozos desempregados.
5. Programa de incentivos á transformación en indefinidos

dos contratos temporais celebrados con mozos.
•

Programa de incentivos á contratación por conta allea de
traballadores pertencentes a colectivos en risco de exclusión
social.

•

Programas para o fomento do emprego de colectivos desfavorecidos e
incremento da estabilidade no emprego:
1. Programa de fomento da contratación indefinida inicial

de

colectivos

de

desempregados

con

maiores

dificultades de inserción laboral.
2. Programa de fomento da permanencia nas empresas

con

contrato

estable

a

aqueles

que

teñen

na

actualidade un contrato temporal.
3. Programa de axudas a empresarios sen asalariados pola

contratación do seu primeiro traballador fixo.
Programa de fomento da contratación indefinida inicial vinculada a
proxectos I+D.
SUBVENCIÓNS LOCAIS
• Compostela Activa (IDEAS E INCENTIVOS). Concello de Santiago de
Compostela

OUTRAS AXUDAS
1. Microcréditos
2. Convenios Igape
3. Liñas ICO: microcréditos e Pem

