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“Unha maneira de facer Europa”

A Axencia Galega de Innovación

Ten como obxectivo promover e vertebrar as políticas de innovación así como 
apoiar e impulsar o crecemento e a competitividade das empresas galegas, a través 
da posta en marcha de estratexias eficaces e programas de innovación.

Acompaña aos axentes do Sistema Galego de Innovación en todas as fases do 
proceso de innovación, desde que nace unha idea, ata que chega un novo produto 
ou servizo ao mercado.
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A xestión axeitada dos fondos en beneficio de todos

Axencia 
Galega de 
Innovación

Beneficiarios Cidadanía

Fondos 
públicos
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“Unha maneira de facer Europa”

A Estratexia de Especialización 
Intelixente: motor de crecemento
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● As principais normas de axudas parten da UE. 

● Determinan definicións, condicións, categorías, gastos, formas e intensidades 
de axuda

● Fontes regulatorias:
– Política de competencia (principios económicos liberais)

– Política de crecemento e emprego (I+D+i, emprendemento e PEME, desenvolvemento 
rexional, desenvolvementoo rural, etc.)

● Tendencias:
– Reducción de axudas que proporcionan os Estados.

– Preferencia polos instrumentos financieiros –> Excepción, novo Plan Next Generation EU

– Xeración dun entorno propicio ás empresas

Axudas públicas > Fondos europeos
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Todo  basease no TFUE: 

Tratado de Funcionamento da UE

● O TFUE establece os lindes e conceptos das axudas publicadas para garantir o mercado interior da UE. 
● As axudas das Administracións están reguladas por Regulamentos específicos deste Tratado.

● A Comisión Europea conta con Regulamentos para clasificar o tipo de axudas dunha Administración:
– Exención por Categoría:

●    Tipos de axudas: 

– a) as axudas en favor de… 
– b) axudas DAR – Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional

●    Regulamentos: REGULAMENTO UE 651/2014, 702/2014 y 1388/2014

– Mínimis:  

●    Regulamento (UE) 1407/2013 
●    Regulamento (UE) 1408/2013 – Sector agrario
●    Regulamento (UE) 717/2014 – Sector da pesca e acuicultura.
●    Regulamento (UE) 360/2012 – Empresas que prestan servicios de interés económico xeral.

Axudas públicas > Fondos europeos

Axudas máximas acumuladas de pequena cuantía para non perxudicar a libre compentencia

Da I+D+i

Tipoloxías de axudas, I+D
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● Principio Incentivador
– As axudas soamente deben quedar exentas de notificación se o traballo no 

proxecto ou actividade subvencionados comeza despois de que o beneficiario 
teña presentado por escrito unha solicitud de axuda

– Fundamento: a axuda ten que ter un efecto determinante sobre o proxecto (sobre 
a súa natureza, ubicación, alcance ou desenvolvemento temporal)

– Cofinanciamento con Fondos Europeos

● Axudas de mínimis: as operacións non se seleccionarán para recibir axuda 
dos Fondos EIE se concluiron materialmente ou tense executado 
íntegramente antes de que o beneficiario presente á autoridade de xestión a 
solicitude de financiamento conforme ao programa, ao marxe de que o 
beneficiario teña efectuado tódolos pagos relacionados.
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Recomendación 2003/361/CE definición de microempresas, pequenas 
e medianas empresas (Anexo I RGEC 651/2014)

Empresa: toda entidade, independientemente da súa forma jurídica, que exerza 
unha actividade económica, con independencia do seu estatuto xurídico e de seu 

modo de financiamento.

ACTIVIDADE ECONÓMICA: ofrecer calqueira actividade consistente en ofrecer 
bens ou servicios nun determinado mercado.

Revisar definición empresa 
vinculada antes da solicitude 

da axuda
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● CAPITULO 3.4 COHESION 
ECONÓMICA, SOCIAL e TERRITORIAL

– ARTIGO 174. FONDOS EIE (Fondos 
estructurais e de Investimento 
Europeos) (ESIF):

Obxectivo: proporcionar financiamento 
para cumprir a Estratexia Europa 2020 , 
así como para as misións específicas de 
cada fondo, incluída a cohesión 
territorial, social e económica

CRECEMENTO 
SOSTIBLE

CRECEMENTO 
INTEGRADOR

CRECEMENTO 
INTELIXENTE

ESTRATEXIA 
EUROPA 

2020



10gain.xunta.galAxudas públicas > Obxectivos Europa 2020

● Fortalecemento da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación
● Mellora do acceso a TIC, uso e calidade
● Mellora da competitividade das pemes, do sector agrícola (FEADER) e pesqueiro e 

da agricultura (FEMP)

● Apoio ao cambio hacia economía hipocarbónica en tódoslos sectores
● Adaptación ao cambio climático e gestión e prevención de riscos
● Conservación e protección do medio ambiente. Promoción uso eficiente de 

recursos 
● Fomento transporte sostible e eliminar conxestión en infraestructuras de redes 

clave

● Fomento do empleo sostible e de calidade, apoio á movilidade laboral
● Fomento de inclusión social, loita contra a pobreza e contra a discriminación
● Investimento en educación, formación e formación profesional
● Mellora da capacidade institucional e eficiencia da administración pública

Crecemento 
intelixente

Crecemento sostible

Crecemento 
integrador
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LGS - Lei 38/2003 Xeral 
Subvencións

REAL DECRETO 887/2006 
Regulamento Lei Xeral 
Subvencións

LEI 39/2015 do Procedemento 
Administrativo Común 

Lei 14/2011, de 1 de xuño, da 
Ciencia, a Tecnoloxía e a 
Innovación

Lei 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostible

LIS - Lei 27/2014 do Imposto de 
Sociedades

LEI 9/2017 de Contratos do Sector 
Público 
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 Lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
subvenciós de Galicia

Lei 5/2013, de 30 de maio, de 
fomento da investigación e da 
innovación de Galicia

Decreto 50/2012, de 12 de xaneiro, 
polo que se crea a Axencia Galega de 
Innovación
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RIS3= Estratexia de Innovación de Galicia
+

RIS3 = I+D+i como ferramenta de 
competitividade

+
RIS3 = Estratexia compartida (definida a través 

dun amplo proceso participativo)

RIS3 Galicia= Estratexia de 
Especialización Intelixente de Galicia

RIS 3 Galicia > Estratexia de innovación de Galicia

Cada actuación debe encaixarse nunha única prioridade 
(en caso de multiples encaixes: a máis representativa)

A importancia estratéxica da RIS3: RIS3 = motor da innovación en Galicia

A RIS3 é o marco estratéxico en torno ó cal deben 
articularse todos os instrumentos de apoio en Galicia 

que empregan a I+D+i como ferramenta de 
competitividade cun enfoque de especialización 

intelixente
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Metodoloxía: 

Instrumentos: 
1. Recollida información de execución / Cadro de mando (indicadores)

2. Cuestionarios a:
Beneficiarios axudas públicas

Stakeholders
Entidades SGI

3. Grupos de Discusión Consellos asesores
        Paneis de expertos

4. Cuestionario e canal aberto á sociedade en xeral
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RIS 3 Galicia > Un novo reto "compartido": a RIS3 
2021-2027 

POLÍTICA DE COHESIÓN 2021-2027
A I+D+i baixo o OP 1: Unha Europa máis intelixente, mediante a innovación, a 
dixitalización, a transformación económica e o apoio ás pequenas empresas

Nova condición “habilitante” para todo este Obxectivo Político 1: 

BOA gobernanza da Estratexia nacional ou rexional de especialización 
intelixente
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¿Qué supón esta nova condición habilitante “en xeral”?

● UN AVANCE NO MODELO DE GOBERNANZA: Co-creación cos axentes do SGI
● CONSOLIDACIÓN DA ORIENTACIÓN TRANSVERSAL DA I+D+i: as RIS3 son o vector conductor 

da transformacion do modelo produtivo
● REFORZO NO ENFOQUE A RESULTADOS: a avaliación intégrase como un 

elemento fundamental

PARTICIPAR IMPLICAR CO-CREAR

As RIS3 consolídanse e refórzanse no novo período 
A nova RIS3 2021-2024 é unha ferramenta estratéxica responsabilidade de “todos” e 
dela depende a nosa capacidade para adaptarnos e acadar unha Galicia “resiliente”

RIS 3 Galicia > Un novo reto "compartido": a 
RIS3 2021-2027 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 
2021-2027

● A I+D+i baixo o OP 1: a nova condición habilitante implica maiores 
esixencias para a avaliación das RIS3

● Os fondos FEDER integran tamén ese enfoque: os indicadores de 
resultado inclúense no Marco de Rendemento e están ligados 
directamente ás operacións AVÁNZASE MÁIS NO ENFOQUE A 

RESULTADOS DOS FONDOS

AVALIACIÓN 
INTERMEDIA RIS3

● O cadro de mando de indicadores debe renovarse: 
● A falta de fontes estatísticas oficiais adaptadas á Especialización Intelixente 

dificulta a avaliación de resultados
● Debe mellorarse a recollida de información para mellorar o seguimento dos 

instrumentos

● É imprescindible a implicación dos axentes do SGI no seguimento e avaliación 
dos instrumentos da RIS3

É NECESARIO ADAPTAR O SISTEMA DE 
SEGUIMENTO E AVALIACIÓN

CLASIFICACIÓN DOS 
PROXECTOS NAS 

PRIORIDADES RIS3
(ÚNICA)

APORTAR MÁIS INFORMACIÓN  
DURANTE A EXECUCIÓN E A 

FINALIZACIÓN DAS AXUDAS SOBRE 
OS RESULTADOS ACADADOS

IMPLICACIÓN ACTIVA NO 
SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 
DA RIS3 E NA DEFINICIÓN DA 

NOVA RIS31 2
3
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➔A importancia do proxecto 
➔Seguemento de axudas
➔Control de indicadores de I+D+i

Boas prácticas:
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Coa concesión dunha axuda, 

o éxito reside en lograr

 a súa execución e cobranza

do 100% do previsto

O importante é

o proxecto,

a axuda é só  

un incentivo
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● Unha axeitada xestión, permite obter varias axudas para unha mesma “idea” 
“proxecto”ou “iniciativa” empresarial

Unha axuda ≠ un proxecto
Un proxecto = varias axudas (financieiras e fiscais)

Innovación

ComercializaciónInvestigación
 

Investimento Desenvolvemento

UMI
Fábrica Inteligente

Horizon 2020
COVID

InnovaPeme
Principia

Talento Senior
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● Por proxectos

Boas prácticas > Xestión por proxectos

● Por axudas
Plan empresa

Proyecto 1 Proyecto 2

Axuda 1

Axuda 2

Axuda 3

Axuda 4

Axuda 1

Axuda 2

Axuda 3

Axuda 4

Ademáis de ser o máis axeitado desde o punto de vista de xestión estratéxica e planificación 
empresarial, é un requisito esixido por:
● Os fondos públicos a través da contabilidade separada
● O plan xeral contable se se opta por activar os gastos de I+D
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As ferramentas e procedementos deben servir para una axeitada 
xestión do seguemento das axudas:

● Información
● Equipo de traballo
● Comunicación coa Administración
● Control de obrigas e incumprimentos
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● Xestionar a información:
– Táboas – base de datos:

● Datas: solicitude – resolución – execución – xustificación – cobranza
● Importes: orzamento e axuda solicitada, aprobada, executada, certificada
● Fondos: FEDER e/ou MINIMIS
● Bases reguladoras
● Persoas de contacto
● Fin periodo inspección

– Conservar a documentación

● Dixital ou en papel
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Calidade

Atención 
cliente

I+D+i

Finanzas

Produción

Direción
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● Xestionar ao equipo:
– Equipo

● Identificar áreas e personas implicadas
● Formación inicial de lanzamento

– Axudas, orixe fondos
– Traballo a levar a cabo e información a recopilar

● Seguemento periódico (polo menos un control interno intermedio)

– Compartir a información, usar ferramentas dixitais seguras.
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● Ter en conta a orde de base de cada axuda pero, en xeral, solicitar 
autorización referida a: 
– Persoal: cambios no equipo previsto na súa dedicación, duración, ou persoa

– Bens a adquirir: provedores, se se indicaron e aprobaron en solicitude ou 
cambios significativos na natureza do ben

– Prazos: que afecten a inspecciones intermedias ou a duración total

● Únicamente se autorizarán cambios con data posterior á entrada en rexistro 
da solicitude de modificación.

● Revisar casos especiais, exemplo: Axudas á contratación: A finalización anticipada do 
contrato de persoal subvencionado deberá ser comunicado no prazo de 15 días desde la 
formalización da baixa, realizando a correspondente xustificación
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● Actividade en Galicia: algunhas axudas precisan manter centro de 
traballo, ou sede social

● Comunicación da obtención de subvencións, axudas, ingresos ou 
recursos de financiamento das actividades subvencionadas.
– Axudas para o mesmo fin

– Axudas que afecta ao mesmo persoal

Algunas axudas tamén preguntan na solicitude por outras axudas 
solicitadas.

HOXE EN VARIOS ANOS
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REXIME MINIMIS
● Recomendable facer seguemento das axudas solicitadas e concedidas. Datos a 

recopilar:
– Orde de bases

– Data de concesión

– Importe de axuda

– Importe de minimis

● Obriga de comunicación da obtención de axudas de minimis.
– Datas de referencia minimis –> data de concesión

– Non afecta a data de cobranza

● Ter en conta o ano en curso no momento de solicitude  e dous anos previos.
● Empresas a  ter en conta, as empresas españolas vinculadas a través de personas 

xurídicas (non físicas) ou do grupo empresarial
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● É necesario ter un control de desempeño da I+D+i 
– Para as empresas / organismos:

● Para establecer orzamentos e estratexias de financiamento
● Para a toma de decisión sobre orientación da innovación

– Para a Administración: 
● Para a obtención e xustificación de fondos 
● Para o deseño de instrumentos dinamizadores

O que non se mide non se pode mellorar
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● ¿Por qué?
– Reforza a planificación estratéxica da I+D+i e a consecución de obxectivos.

– Facilita a cumplimentación de formularios de novas axudas.

– Resposta da enquisa INE sobre I+D+i.

¿Cales?
– os habituais de axudas públicas

– os correspondentes a enquisa INE

● ¿Cándo?
– Revisión anual
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● Persoal:
– Titulación: doctor, licenciatura, diplomatura, outro, sen estudos

– CC.AA. De traballo

– Ocupación: investigador, técnico, auxiliar

– Xénero

– Idade

– Nacionalidade

– Adicación anual

– Horas por proxecto
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● Gastos en I+D por proxecto –> contabilidade separada
– Persoal

– Persoal externo

– Servicios de apoio

– Materiais

– Equipos

– Terreos e edificacións

– Software específico I+D

– Propiedad intelectual

– Becas investigación
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● Facturación
– Novos productos

– Novos servizos

● Outros gastos de actividades innovadoras (non de I+D):
– Adquisición de bens, software, propiedade intelectual e edificios

– Deseño de produto, servizos de diseño, preparación de produción / 
distribución

– Formación personal para innovación

– Marketing de innovación
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Investimento en I+D das CC.AA. respecto ao PIBpm (%) en 2018 Fonte: elaboración propia a partir de “Estadística 
sobre actividades  de I+D 2018” (INE 2019)
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Resolución Xustificación

ExecuciónSolicitude

Comprobación

Pagamento
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● Novas contratacións:
– O perfil da nova contratación, dependendo da convocatoria, deberá indicarse xa 

na solicitude.

– O seu contrato incluirá:

● Salario bruto
● Dedicación en exclusiva  ao proxecto
● Financiamento público e fondos europeos, segundo instrucións publicadas na 

páxina Web de  GAIN para cada unha das convocatorias debendo constar a 
referencia ao proxecto

● Formalizalo ante SEPE
● Como exemplo: PRINCIPIA: Para o caso de contratacións indefinidas, manter no seu cadro de 

persoal fixo ao persoal contratado durante un período de 2 anos contados desde a data de 
realización da contratación
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● Persoal propio:
– Este persoal debe estár xa asignado na solicitude.  

● O grupo de cotización deste persoal deberá axustarse ao estipulado 
na convocatoria  segun as táboas da Seguridade Social e que se 
especifican no seu articulado.

● Conceptos salariais non  financiables:
– Os custos de viaxes, as indemnizacións ou dietas

– Os conceptos incluídos na retribución bruta do traballador que non 
garden relación coa actividade subvencionada
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● Equipamiento y amortizables:
– O prazo de amortización marcao a normativa contable e seleccionao a 

empresa.

– Debe seguir a práctica xeral da empresa, é revisable en inspección de 
Facenda.

●  Para calquera aclaración é importante enviar un correo a 
axudas.gain@xunta.gal 

mailto:axudas.gain@xunta.gal
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● Entre as obrigas contempladas nas distintas convocatorias estarían:

1) Destinar os bens ao fin concreto para o que se concedeu a 
subvención

● Polo menos 5 anos en caso de bens inscribibles nun rexistro público
● Polo menos 2 anos para o resto de bens.
● Para bens  inscribibles nun rexistro público, deberá facerse constar na 

escritura devandito prazo, así como o importe da subvención 
concedida.
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2) Manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable 
apropiado que facilite unha pista de auditoría en relación con todos os 
gastos correspondentes aos investimentos realizados

– A finalidade é garantir que os gastos obxecto de subvención están claramente 
identificados por proxectos dentro da contabilidade da empresa, e que os 
ingresos non superan devanditos custos.

– Trátase dun sistema de contabilidade separada ou un código contable adecuado, 
realizados tendo en cuenta as normas de contabilidade nacional.

– Recoméndase realizar a contabilidade separada desde o momento que se coñece 
o gasto (cando se recibe a factura, por exemplo).

– Debe facerse para ingresos e gastos.

– Deberá realizarse separadamente para todos los conceptos elegibles, incluido 
personal diferenciando salarios y seguros sociales en función de la dedicación.
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3)   Conservación de documentación de gastos:
– No caso de FEDER depende do gasto subvencionable e iníciase o período 

a partir de 31 de decembro seguinte a presentación das contas nas que 
estean incluídos os gastos definitivos da operación concluída:

● Durante 3 anos
● Se a subvención  é igual ou superior ao millón de euros, 2 anos

Outras obrigas:
– No caso de proxectos seleccionados, por aplicación do criterio de 

desempate relativo á implantación dun plan de igualdade, deberá 
manterse implantado durante o período de execución do proxecto.
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4)  Presentación de tres ofertas

Para todo gasto igual ou superior a 15.000€ cun mesmo provedor para o 
mesmo fin.
– Materiais, servizos, obras ou subcontratacións (no caso de subcontratacións 

dependerá do estipulado na convocatoria)

● ¿Cando se tramita a obtención das 3 ofertas?
– En xeral, débense presentar na solicitude de axuda pero, dependendo da 

convocatoria poderán presentarse coa xustificación.  

– Debe ser previa á contratación.

– Non son válidas as ofertas entre empresas vinculadas  

– Para calquera dúbida lembramos a seguinte dirección axudas.gain@xunta.gal 

mailto:axudas.gain@xunta.gal
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● Débese seleccionar o provedor máis económico.
– En caso contrario, débese xustificar porqué non se selecciona co 

devandito criterio.

– A xustificación pode ser económica, técnica ou calquera outra que se 
considere adecuada e que xustifique dita selección.

● Non sería valido o criterio de provedor de confianza ou de política 
empresarial de compra centralizada
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5) Obrigas de información de financiamento público:

– Publicidade na web

– Publicidade en oficinas mediante cartelería

– Eventos de difusión
● Exemplos de accións de difusión: redes sociais, webinars, publicacións 

en prensa, artigos científicos ou actos/visitas públicas.
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● Páxinas Web de beneficiarios de fondos europeos 
– A información debe ser de fácil acceso

– Deben constar os logotipos de:
● GAIN e Xunta de Galicia 

● FEDER 

Para unha mellor información, en cada unha das nosas convocatorias 
publícase na web a  Guía de Comunicación 2014-2020 onde está 
especificada cada unha das características da cartelería, información que 
debe conter, lugar de localización tanto se é temporal como permanente 
etc. 

http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/informacion-e-comunicacion-2014-2020/guia-de-comunicacion-2014-2020-dos-pos-feder-e-fse-galicia
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● Exemplos de comunicación web: 
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● Modelo de cartel temporal:
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● Prazo de execución:

Xeralmente o prazo de execución da axuda comeza coa presentación da 
solicitude. Aínda que existen axudas  nas que o seu prazo de execución 
coincide co ano natural, e comezarían o 1 de xaneiro de cada ano.
– Afecta a:

- Data de emisión de facturas por parte de provedores.

- Data de pagamento de facturas e nóminas ou seguros sociais.

É importante lembrar que: Os gastos que se imputen na xustificación deben coincidir cos 
concedidos na resolución da axuda.

● Prazo de xustificación: 

do mesmo xeito que no prazo de execución,  vén establecido expresamente 
na convocatoria así como as penalizacións
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● Prazo para tramitar modificacións:
– Hai modificacións de moitos tipos, non hai un prazo específico excepto 

para redistribución de anualidades e xa vén indicado nas convocatorias

– Calquera outra modificación realizarase, sempre a pedimento do 
beneficiario e será necesario obter a previa autorización da Axencia 
Galega de Innovación.
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● Unha axeitada xestión, permite obter varias axudas para unha mesma “idea” 
“proxecto”ou “iniciativa” empresarial.

● Débese identificar a etapa na que estamos, ou polas que debe transcurrir 
ainda o proxecto ata chegar a comercializarse.

● Os instrumentos de incentivos públicos están deseñados para cubrir toda a 
cadea da I+D+i.

● As axudas son compatibles entre sí:
– Sempre que sexan para gastos diferentes

– Sempre que sexan para etapas diferentes (I+D vs Innovación)

– As veces, sen superar os límites,  para os mesmos gastos
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● Vantaxes da contabilidade separada:
– Ademáis de ser unha obriga das axudas, é unha ferramenta útil para:

● Valoración do esforzo da empresa en I+D+i.
● Planificación financieira de I+D.
● Activación contable e amortización.
● Cumplimentación posterior de enquisas de I+D.
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● A xestión de proxectos e a contabilidade separada débennos servir 
para optimizar os gastos desde o punto de vista contable e fiscal.

GASTO I+D+i

AXUDA PUBLICA 
(Ingreso)

IMPOSTO 
SOCIEDADES

DEDUCION FISCAL
I+D+i

PERDAS E GANANCIAS BALANCE

ACTIVO 
Traballos para o intanxible

RTDO EXERCICIO AMORTIZACION

Se se cumpre 
éxito 

tecnolóxico e 
comercial
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2019

Beneficiario Innova Peme
•Identifica varias necesidades de I+D e innovación que se configuran como proxectos
•Identifica posibilidades de bonificación e dedución fiscal

2020

Plan estratéxico creación nova liña de produtos
•Beneficiario de axuda  CDTI á I+D proxecto de 18 meses
•Obtención de deducións fiscais a I+D para mesmo proxecto
•Obtención selo peme innovadora

2021

Plan de lanzamento de novo producto
•Beneficiario axuda IGAPE para investimento en maquinaria
•Beneficiario préstamo  IFI INNOVA
•Bonificación de persoal por actividades de innovación
•Dedución fiscal por innovación

2022

Comercialización
•Beneficiario axudas IGAPE á exportación
•Beneficiario axudas IGAPE á dixitalización
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● Beneficiarios: Pemes e persoas físicas, sociedades civis e comunidades de bens.

● Obxectivo: Apoiar financieramente proxectos innovadores de pemes, financiando os 
activos intaxibles e tanxibles, e gastos de desenvolvemento e innovación.

● Axuda: Préstamo do 70%

– Importe do préstamo: 50.000 - 500.000€ 

– Prazo: ata 12 anos (máximos: 4 de carencia de principal e  8 de amortización). 

– Tipo interés FIXO determinado no momento da concesión (Eur 1 ano+0.1%).

– Sen garantías para  préstamos inferiores a 200.000 €. Para importes superiores  Igape 
condicionará garantías en función do proxecto e entidade.

Ata 
31/12/2020
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● Consiste na bonificación do 40% da cota patronal por continxencias 
comunes da Seguridade Social

● Requisitos do persoal:
– Grupos de cotización 1 a 4

– Dedicación exclusiva a I+D+IT máis do 85% do seu tempo de traballo

● Compatibilidade:
– Coas axudas para calquera empresa, existen limitacións.

– Compatible coa deducción fiscal por I+D+i para empresas con selo peme 
innovadora.
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I+D Innovación Tecnolóxica

BASE DE DEDUCIÓN Persoal, colaboracións externas, activos materiais e inmateriais, 
materiais funxibles e outros gastos imputables, de todas as 

actividades

CÁLCULO DE DEDUCIÓN 25% Da base de dedución, se é 
igual ou menor á media dos dous 

últimos anos
+

42% Do que supere a media dos 
dous últimos anos

+
Dedución adicional do 17%: 

Persoal investigador en exclusiva 
á I+D. 

12% da base de dedución

(Incrementado en 2020 e 2021 
para a cadea de valor de 

automoción)

8% activos novos exclusivos I+D

18 anos para a súa aplicación
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axudas.gain@xunta.gal

gain.xunta.gal

Dirección
Rúa Airas Nunes, S/N 
(Conxo), 15702
Santiago de Compostela

 Síguenos
Facebook.es/Gain
Twitter.es/Gain
Youtube.es/Gain

Moitas grazas.

Estamos a vosa disposición para 
suxestións ou dúbidas da xornada
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