
Apoios do IGAPE ao Emprendemento 

   
 

Pontevedra, 24 de outubro de 2013 



SERVIZOS A TRAVÉS DA WEB 

www.igape.es 



SERVIZOS A TRAVÉS DA WEB 



BICGALICIA 

www.bicgalicia.org 



CREACIÓN DE EMPRESAS 

 
BANCO DE PROXECTOS 
 
 
FICHAS INFORMATIVAS (MEMOFICHAS) 
 
 
MODELOS PLANS DE NEGOCIO 
 
 
MANUAIS PRÁCTICOS PYME 
 
 
PROCEDEMENTOS DE XESTIÓN 
 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 



CREACIÓN DE EMPRESAS 

RECURSOS               
AYUDA WEB 

 
PROGRAMA DE  

SIMULACIÓN 
ECONÓMICO – 
FINANCIERO 

 
GUÍA  

ELABORACIÓN 
PLAN DE  
NEGOCIO 



Servizos para emprendedores 
 Elaborar o Plan de negocio (I). Análise 
 
Asesoramento: Un titor apoia aos emprendedores na elaboración 
do seu plan de negocio e no estudo da viabilidade do seu proxecto. 
 
 Guía de cómo elaborar un plan de negocio: documento recolle e 
explica o proceso de construción dun plan de empresa. 
 
 Viable 2020: Ferramenta informática de análise económico-
financeiro que posibilita o estudo da viabilidade de novos proxectos 
empresariais. 

 
 
 



Servizos para emprendedores 

 Elaborar o Plan de negocio (II). Información 
 
 Manuais para emprendedores: Unha colección de 14 documentos 
de utilidade para novos emprendedores. Por ex: Trámites  xerais 
para a creación da empresa 

 
 Guía básica do autónomo: Recolle e explica os principais aspectos 
a ter en conta cando iniciamos a nosa actividade. 
 
Modelos de plan de negocio: Dispomos de 32 modelos que serven 
de referencia sobre cómo se elabora e qué analiza un plan de 
empresa. 
 
 



Servizos para emprendedores 

 Elaborar o Plan de negocio (III). Información 
 
 Guías de oportunidades de negocio: Analizan 17 sectores 
económicos e máis de 80 actividades vinculadas cos novos 
xacementos de emprego en Galicia. 
 
 Fichas informativas: Máis de 350 fichas con información sobre a  
posta en marcha, xestión e consolidación dunha empresa. 
 
 Base de axudas e subvencións do Igape: Base actualizada das 
convocatorias de axuda realizadas polas distintas consellerías. As 
axudas preséntanse en forma de fichas resumo de fácil consulta.  
 
 



Servizos para emprendedores 

 Creación da empresa: Punto de asesoramento e inicio de 
tramitación (PAIT) 

 Constitución de empresas baixo a forma xurídica de SLNE SRL e 
autónomo por vía telemática nun único acto administrativo 

Todas  as oficinas territoriais do Igape funcionan como Puntos de 
Asesoramento e Inicio de Tramitación (PAIT) 

Axiliza os trámites administrativos 

Simplifica os trámites de consititución e posta en marcha, o 
empresario só ten que ir oa PAIT e ao notario 

Non necesita empregar formularios en papel 



Servizos para emprendedores 

 Creación da empresa: Punto de asesoramento e inicio 
de tramitación (PAIT) 

 

 

 

 

 

 

 



Re-emprende (IG107) 

Prazo: 30 outubro 2013 



Re-emprende 

Persoas físicas ou  xurídicas (Pemes) 
que exerzan ou teñan intención de 
exercer a súa actividade económica 

en Galicia 

Capital maioritariamente 
participado pola suma de 

participacións de persoas físicas 
que non estean acometendo 
actividades económicas por 

conta propia á data solicitude. 

Participación no capital de 
persoas que sí estean 

desenvolvendo actividade 
económica         

 
conxuntamente  máx 49% 

Unha das personas físicas 
cunha participación superior 
ao 20%  sen outra actividade 

económica  
 

Dedicación plena ao proxecto 
e non poderá desempeñar 
outra actividade por conta 

allea 

Beneficiarios: 



Re-emprende 

Continuidade 
empresarial por baixa 

recente nunha 
actividade similar  

(antigüidade < 1 ano) 
 

Denegada 

Autónomos ou 
Sociedades xa 

constituídas: data de 
constitución e alta 

censal < 1 ano  

Achegar unha 
contribución financeira 

do 25% do importe 
(recursos propios ou 

alleos) 

Investimento  > 35.000€  e  < 500.000€ 



Re-emprende 

Actividades subvencionables: Todas* 

*Agás produción primaria, siderúrxica, fibras sintéticas, carbón e aceiro, 
naval. 
 
Sector hostalaría, restauración e hospedaxe: só subvencionables 
restaurantes  e hoteis de 2* ou máis. 



Re-emprende 

Obra civil para construcción, 
reforma ou habilitación de 

instalacións. 

Bens de equipamento novos: 
maquinaria de proceso, equipos 

informáticos, mobiliario, 
elementos transporte interior, 
vehículos especiais transporte 

exterior. 

Inmobilizado inmaterial: 
aplicacións informáticas, 

gastos de I+D, licenzas 
fabricación, patentes, 

canon franquía primeiro 
ano. 

Aprovisionamentos de 
materias primas, 

produtos terminados ou 
servizos de profesionais 

independentes 
necesarios para vender 
un produto ou servizo: 

ata o 10%  

Gasto de aluguer de 
inmobles: ata un máximo 

de 1 ano desde a 
solicitude de axuda. 

Gastos subvencionables: 
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Concorrencia non competitiva 

Subvencionables custos realizados e pagados dentro do prazo de execución do 
proxecto. O prazo comeza coa presentación da solicitude.   

Subvención a fondo perdido: entre un 15% e un 50% (pequenas empresas) 

Re-emprende 

COMPATIBLE con axudas  de 
carácter financeiro:  

subsidiación ao tipo de xuro, 
microcréditos, garantías ou 

préstamos directos. 

INCOMPATIBLE con axuda ou 
subvención para o mesmo proxecto 

cofinanciada con fondos ou 
instrumentos da UE 
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Re-emprende 
Tramitación  

Cubrir cuestionario en 
tramita.igape.es 

Plan de empresa 
adxunto ao 

cuestionario 

Reclamación de 
documentación 

Notificación de 
resolución 

Execución do 
proxecto 

Solicitar  o cobro a 
través da aplicación 



www.igape.es www.xunta.es 

www.xesgalicia.es 

902 300 903 

informa@igape.es 

Grazas pola asistencia 
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