
Planificando un novo investimento en Galicia. 
Apoios económicos e servizos para axilizar a implantación.
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AXUDAS AOS INVESTIMENTOS A PARTIR DE 500.000€
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➢ Apoio na atracción e  asentamento de empresas  de servizos, 
loxísticas, industriais, etc, tanto de fora de Galicia 
como empresas de dentro da Comunidade Autónoma que aborden novos proxectos.
➢ Asesoramento na busca de localización, solo, naves industriais, etc.
➢ Asesoramento sobre investimentos orientados á creación de emprego.
➢ Axuda na cumprimentación de trámites administrativos 
para establecerse na comunidade autónoma.
➢ Asesoramento no proceso de implantación das instalacións industriais.
➢ Información sobre os posibles apoios en forma de incentivos 
e de financiamento empresarial.
➢ Información sobre  necesidades relativas a ampliación da capacidade produtiva
ou mellora de instalacións existentes.



IMPLANTACIÓN DUNHA NOVA INICIATIVA EMPRESARIAL
EN GALICIA
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PLANIFICACIÓN

❖ Localización do proxecto. Xestur.

❖ Fai un plan de investimento. Planifica os desembolsos que vas facer e o momento en

que os vas facer.

❖ Estuda as posibles fontes de financiamento. Se optas por fontes de financiamento

públicas asegúrate cando vas recibir o diñeiro.

❖ Vixía a tesouraría.

❖ Emprega ferramentas que che axuden a xestionar o teu proxecto.

PUNTOS CLAVE PARA O ÉXITO DUN PROXECTO
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Ecosistema favorable.

❖ Simplificación e axilidade administrativa.

❖ Concellos emprendedores.

❖ Oficina Doing Business Galicia.

❖ Declaración de proxecto industrial estratéxico.

❖ Declaración de iniciativa empresarial prioritaria.

❖ Incentivos fiscais e instrumentos de financiación.

POR QUÉ EN GALICIA



APOIOS ECONÓMICOS AOS INVESTIMENTOS A PARTIR DE 500.000€

Algúns conceptos previos
❖ Tipos de apoios

❖ Fondos propios

❖ Efecto incentivador

❖ Prazo de execución

❖ Xustificación das axudas

❖ Obrigas e reintegro.

❖ Axudas de minimis

❖ Empresa en crise



APOIOS ECONÓMICOS AOS INVESTIMENTOS A PARTIR DE 500.000€

Incentivos económicos rexionais.
❖ Quen? 

a) Industrias transformadoras e servizos de apoio á produción que presten especial atención a melloras

medioambientais e supoñan unha mellora significativa na calidade ou innovación de proceso ou produto e, en 

especial, os que favorezan a introducción das novas tecnoloxías e a prestación de servizos nos subsectores das 

tecnoloxías da información e as comunicacións e os que melloren significativamente as estruturas comerciais.

b) Establecementos turísticos e instalacións complementarias de ocio que posúan carácter innovador

especialmente no relativo ás melloras medioambientais e que melloren significativamente o potencial 

endóxeno da zona.



APOIOS ECONÓMICOS AOS INVESTIMENTOS A PARTIR DE 500.000€

Incentivos económicos rexionais.

❖ Para que? Creación de nuevos establecementos, ampliación e modernización, sempre que respondan a unha

composición equilibrada entre os diferentes conceptos de investimento de acordo coa actividade e que o 

investimento sexa superior ao mínimo de 900.000 euros.

❖ Cando? Prazo de solicitude aberto ata derogación expresa.



APOIOS ECONÓMICOS AOS INVESTIMENTOS A PARTIR DE 500.000€

IG260 – Préstamos para investimentos estratéxicos.

❖ Quen? Determinados sectores de actividade (ou calquera actividade cuxas instalacións 

resultaran danadas por incendios ou fenómenos meteorolóxicos especialmente adversos).

❖ Para que? Financiar proxectos de novos investimentos, intervencións de ampliación da 

capacidade produtiva e/ou mellora de instalacións existentes, valorándose especialmente 

o aliñamento dos proxectos cos sectores prioritarios da Axenda da Competitividade Galicia 

Industria 4.0 e coa RIS3 Galicia.



APOIOS ECONÓMICOS AOS INVESTIMENTOS A PARTIR DE 500.000€

IG260 – Préstamos para investimentos estratéxicos.

❖ O proxecto deberá presentar un custo financiable en activos fixos igual ou superior a 

1.000.000 euros máis impostos (non serán esixibles ás inciativas empresariais prioritarias nin

ás instalacións danadas).

❖ Cando? O prazo de presentación finaliza o Venres, 30 Decembro 2022 ás 00:00 h.



APOIOS ECONÓMICOS AOS INVESTIMENTOS A PARTIR DE 500.000€

IG286 – Préstamos para financiar a operativa de industrias afectadas polo incremento 

de prezo de materias primas e subministracións como consecuencia da invasión de 

Ucraína por Rusia.

❖ Quen? Actividades comprendidas nos CNAE 10 a 33.

❖ Para que? Apoiar financeiramente a empresas que desenvolven actividades no sector da industria

manufactureira, especialmente afectadas polo incremento de prezo das materias primas 

consecuencia da invasión de Ucraína por Rusia, para permitirlles financiar a longo prazo pagos 

operativos, dispoñer dun fondo de manobra suficiente, financiar investimentos para a mellora

competitiva, a través da produtividade, redución da dependencia de determinadas materias

primas ou provedores e/ou mellora da eficiencia enerxética e/ou dispoñer de garantías

peñoraticias para acceder aos avais técnicos e financeiros necesarios para a súa actividade.

❖ Cando? O prazo de presentación finaliza o Venres, 30 de Decembro de 2022 as 00:00 h.



http://responde.igape.es 

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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