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Obxecto
DESEÑAPEME é unha liña de axudas 
para a mellora da capacidade de 
innovación e sustentabilidade 
nas empresas galegas mediante a 
incorporación do deseño estratéxico 
de produtos, servizos, experiencias e 
marcas e identidade corporativa.





“Un algoritmo de 
moitas variables”

“Moitos Kg de 
razonamento e uns gramos 

de emoción”

“Empatía”

“Os bos deseños  
vólvense clásicos”

“Sempre que un obxecto funcione, e 
sexa útil, e sexa belo, é un bo deseño”

“Entender ao usuario e darlle forma a un 
produto/servizo para cubrir unha necesidade”

Fonte: Gañadores dos Premios Nacionais de Deseño Juli Capella, Javier Mariscal, Nani Marquina, Pepe Cruz Novillo, Isidro Ferrer o 
Mario Ruiz. Documental Función y forma. Diseño en España. Medio siglo contigo, 2016.

“Poñer orde nos 
elementos que compoñen 

un obxecto/servizo”

“Ferramenta que serve ás 
empresas para poder comunicarse 

cos seus clientes”

“Mellora a nosa 
relación co que 

nos rodea”

“Ferramenta para poder buscar 
unha diferenciación”

“É un proceso.
Non un engadido”

“Deseño é 
comunicación”

“É a vontade de crear 
cousas útiles e que dean 

servizo ao home”

Deseño de produto

Deseño de servizos
e experiencias

Deseño de marca e 
identidade corporativa

Deseño: función e forma



Deseño de produto

Liña
1

Concepción e desenvolvemento 
de produtos novos ou, no caso de 
redeseño dos xa existentes, que se 
aprecie unha mellora substancial desde 
o punto de vista estético, funcional, 
técnico/produtivo e económico.

12 mesesDeseño circular para conseguir novos 
produtos sustentables.  

Deseño dixital, sempre que estea 
asociado ao produto.

Deseño de identidade, é dicir, 
elementos de identidade gráfica, 
envase, embalaxe e comunicación 
ligados ao produto.

descrición integración doutros ámbitos do deseño duración mínima



Deseño de servizos 
e experiencias

Liña
2

Concepción e desenvolvemento 
de servizos e experiencias novos ou, 
no caso de redeseño dos xa existentes, 
que se aprecie unha mellora substancial 
desde o punto de vista estético, 
funcional, técnico/produtivo  
e económico.

12 mesesDeseño dixital, sempre que estea 
asociado ao novo servizo ou 
experiencia. 

Deseño de identidade, é dicir, 
elementos de identidade gráfica  
e comunicación ligados ao servizo  
ou experiencia.

descrición integración doutros ámbitos do deseño duración mínima

Deseño de servizos e 
experiencias



Deseño de marca e
identidade corporativa

Liña
3

Formulación de proxectos de 
identidade corporativa e marca das 
empresas nos seus diferentes niveis 
(empresa, marca e produto/servizo), 
con especial atención á representación 
de valores sustentables e innovadores.

6 mesesTraballos de deseño gráfico, identidade 
visual, packaging, creación de 
soportes dixitais e outros, necesarios 
para configurar a estratexia de branding 
coa que a empresa proxecta a súa 
estratexia cara ás persoas e o mercado.

descrición integración doutros ámbitos do deseño duración mínima



Beneficiarios

Microempresas, pequenas e medianas empresas individuais, de acordo coas definicións  
do Anexo I do Regulamento (UE) número 651/2014.

Domicilio social ou centro de traballo en Galicia, onde deberán desenvolver  
as actividades para as que solicitan a axuda.

Exclusións CNAE 2009: 

 Sección J  – Información e comunicación, quedan excluídas  
 como beneficiarias as empresas das divisións:

 61–Telecomunicacións.  
 62–Programación, consultoría e outras actividades relacionadas coa informática. 
 63–Servizos de información.



Intensidade da axuda

orzamento do 
proxecto de deseño

Mín. Máx.

10.000€ 200.000€ 

subvención

A axuda terá unha intensidade máxima do 50% do orzamento 
subvencionable, cos seguintes límites distribuidos en  

dúas anualidades*:

1ª ANUALIDADE
Desde a data de presentación da solicitude ata o 31 de outubro de 2021.

2ª ANUALIDADE
Desde o 1 de novembro do 2021 ato o 30 de setembro de 2022.

O pago de cada anualidade farase efectivo unha vez que se comprobe a correcta xustificación 
da execución do proxecto de deseño. Poderase solicitar o anticipo do 50% do importe  

da axuda de cada anualidade.

Mín. 10.000€ 
Máx. 200.000€ 

Mín. 5.000€ 
Máx. 100.000€ 

orzamento total alcance da axuda

dotación 
orzamentaria

1.500.000€ 

*



Conceptos subvencionables

100% dedicación

Deberá dispoñer dunha titulación  
ou recoñecemento en deseño

persoal de nova contratación persoal propio

Ata o 50%  
do orzamento

Obtención de patentes

Asesoramentos

servizos externos

equipamentos e licenzas de 
propiedade industrial

Ata o 20%  
do orzamento

materiais

Ata o 50% do orzamento

subcontratacións profesionais  
do deseño



Subcontratacións profesionais de deseño

O orzamento 
subvencionable relativo 
ás subcontratacións 
estará comprendido 
nos seguintes rangos 
en función da disciplina 
do deseño que a 
empresa beneficiaria 
queira abordar

entidades provedoras de servizos de deseño

profesionais do deseño

estudios de deseño

empresas externas de servizos de consultoría 
especializadas nas disciplinas de deseño 
obxecto da convocatoria

O profesional ou equipo de profesionais 
colaboradores externos que presten o 
servizo deberán dispoñer dunha titulación ou 
recoñecemento no ámbito do deseño específico 
no que participen e contar cunha experiencia 
demostrable superior a 2 anos na prestación de 
servizos similares aos solicitados pola empresa.

orzamento total alcance da axudasubcontratación

Mín. 50.000€ 
Máx. 100.000€ 

Mín. 25.000€ 
Máx. 50.000€ 

Deseño de produto

Mín. 30.000€ 
Máx. 60.000€ 

Mín. 15.000€ 
Máx. 30.000€ 

Deseño de servizos 
e experiencias

Mín. 10.000€ 
Máx. 50.000€ 

Mín. 5.000€ 
Máx. 25.000€ 

Deseño de marca e 
identidade corporativa



Mapadesenogalego.gal



Profesionais do deseño integrados na DAG
(Asociación Galega de Deseño)







































DeseñaPEME: presentación de solicitudes
Presentación 
exclusivamente telemática 
sede.xunta.gal

Procedemento IN848E



organismo xestor

Axencia Galega de Innovación (GAIN)

tipo de apoio

Axuda a fondo perdido

código de procedemento

IN848E

data de publicación dog

2/07/2021

prazo de presentación de solicitudes 
Ata 2/08/2021

presentación de solicitudes

sede.xunta.gal
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máis información

Área de Centros da Axencia  
Galega de Innovación

programadeseno.gain@xunta.gal

881 999 120

981 957 000

    @InnovaDeseno
 @innova_con_deseno_galego
 GAIN Axencia Galega de Innovación
 @axenciaGAIN

#deseñapeme
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