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A. PRESENTACIÓN DA GUÍA
A Consellería de Innovación e Industria convoca a presente Orde de Subvención a través da Dirección
Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación en función do Decreto 13/2012, do 4 de xaneiro,
polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, e o Decreto 324/2009, do 11
de xuño, onde se establece que lle corresponde a esta Dirección Xeral a ordenación, planificación,
coordinación, execución e seguimento das competencias en materia de fomento da investigación.
No entanto, o Decreto 50/2012 de 12 de xaneiro crea a Axencia Galega de Innovación e establece que
se constituirá ca celebración da sesión constitutiva do seu Consello Reitor, o día 18 de abril de 2012,
quedando suprimida a partir de dita data a Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e
Innovación, subrogándose a Axencia na totalidade dos seus dereitos e obrigacións derivadas do exercicio
das correspondentes competencias e a sucederá en todas as súas competencias e funcións.
Polo tanto, todas as referencias normativas relativas á Dirección Xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación entenderanse referidas á Axencia Galega de Innovación.
Esta Guía pretende ser un documento de apoio para as empresas que desexen presentar unha solicitude
á convocatoria de subvencións para os proxectos que se vaian presentar a convocatorias estatais e
internacionais (código de procedemento: IN841B).
A tal fin, a guía estruturase nas seguintes partes:
Parte 1: Proxectos subvencionables. Neste apartado sinálanse as cuestións claves que
permitirán aos potenciais beneficiarios realizar unha análise para contrastar o encaixe dun proxecto
na convocatoria.
Parte 2: Fases de solicitude e de xustificación. Neste apartado analízanse as cuestións
fundamentais do ciclo de vida dun expediente, entre outros: a relación de documentación a
presentar na fase da solicitude e da xustificación, o xeito de presentala así como aspectos clave a
ter en conta tanto na preparación como na execución da axuda concedida. Inclúese un diagrama
coas diferentes fases polas que atravesa un expediente que permite o acceso directo á información
de cada unha delas incluída nos diferentes apartados desta guía.
Parte 3. Outra información. Neste apartado inclúese, unha serie de información complementaria
que permitirá mellorar a comprensión da convocatoria (definicións, referencias normativas e
preguntas frecuentes) e as distintas modalidades de acceso á información sobre esta axuda.
Parte 4. Anexo. Neste epígrafe inclúese información relativa á estrutura da aplicación de solicitude
de axudas (Anexo E.1.) e información de interese para a cumprimentala correctamente, en
concreto, instrucións para localizar os datos societarios (Anexo E.2.)
A presente guía de solicitude carece de validez xurídica. En caso de discrepancia entre o indicado na
presente guía de solicitude e o previsto na orde pola que se establecen as bases reguladoras para os
proxectos que se vaian presentar a convocatorias estatais e internacionais (código de procedemento:
IN841B), prevalecerá o sinalado na devandita orde de bases.
A guía de solicitude formulase baixo a versión 1.0, e ten a consideración de documento aberto podendo
ser obxecto de futuras actualizacións, que axuden a mellorar as funcionalidades do documento ao
incorporar as novidades ou ampliarse coas cuestións que susciten unha maior cantidade de dúbidas por
parte dos solicitantes.
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B. PARTE 1: QUE PROXECTOS SON SUBVENCIONABLES?
B1. QUE ACTUACIÓNS SE FINANCIAN NA CONVOCATORIA?
A convocatoria de subvencións ten por obxecto financiar o apoio á preparación de propostas de
proxectos que se vaian presentar a convocatorias estatais e internacionais (código de
procedemento: IN841B).
A meta final desta subvención é promover o aumento da participación das empresas galegas en
proxectos estatais e internacionais, para conseguir incrementar os retornos científicos, tecnolóxicos e
industriais das empresas galegas contribuíndo con elo o seu crecemento.
En particular, poderán obter financiamento para:

Figura 1: Actuacións subvencionables

-

Primarase a presentación de propostas ás convocatorias do Fondo Tecnolóxico, do VII
Programa Cadro e do Programa Europeo de Competitividade e Innovación (CIP).

-

Para ser subvencionable a proposta deberá adecuarse ós criterios esixidos na convocatoria
nacional ou internacional á que vai presentarse. O pagamento da subvención está
condicionado á presentación oficial en tempo e forma do proxecto na Administración
correspondente (nacional ou internacional).

-

A preparación de propostas pode ir dende o 1 de xaneiro de 2012 ata o 31 de outubro
2012. Dentro deste período subvencionable, as datas de execución da preparación da proposta
deben ser coherentes co programa de financiamento ó que a empresa concorrerá. Por ex. a súa
data de peche.

-

No caso de proxectos en cooperación cada un dos socios poderá solicitar unha axuda á
presente convocatoria. Todas elas deberán estar vinculadas polo mesmo acrónimo (campo
incluído no formulario), facendo referencia a que se solicitan para a preparación do mesmo
proxecto e que, polo tanto, deberán ser coherentes entre si, aínda que serán solicitudes
diferentes con tramitacións independentes.

-

Unha mesma empresa pode presentar varias solicitudes, sendo o número máximo de
subvenciones que poden obter de tres.
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Poderían considerarse exemplos de proxectos subvencionables os seguintes:
Categorías de proxectos
CONVOCATORIAS
ESTATAIS
CONVOCATORIAS
INTERNACIONAIS

Táboa I. Exemplos de proxectos financiables
Exemplo de proxecto
Apoio á preparación dun proxecto a presentar na convocatoria Feder
INNTERCONECTA
Apoio á preparación dun proxecto a presentar na convocatoria
INNPACTO
Solicitude dun proxecto de I+D+i a presentar á convocatoria de
Investigación en Beneficio das Pemes do 7º Programa Cadro

B2. QUEN PODE SER BENEFICIARIO DESTA CONVOCATORIA?
Empresas privadas (grandes, medianas ou pequenas) que cumpran os seguintes requisitos:
estar validamente constituídas no momento de presentación das solicitudes
ter o seu domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia nos que
desenvolverán as actuacións para os que se solicita a axuda, é dicir, a preparación dun
proxecto a presentar unha convocatoria nacional ou internacional.
Estas axudas NON PODERÁN APLICARSE A:

Empresas activas nos sectores da pesca e da agricultura; as activas na produción agrícola
primaria; as especializadas na transformación e comercialización de produtos agrícolas se o
importe da axuda se establece en función do prezo ou da cantidade de produtos dese tipo
comprados polos produtores primarios ou comercializados polas empresas afectadas, ou se a
concesión da axuda se supedita á obriga de cedela total ou parcialmente a produtores primarios

Empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa
da Comisión Europea que tivera declarada unha axuda ilegal e incompatible co mercado común
(segundo o artigo 1.6.a do Regulamento (CE) núm. 800/2008).

Empresas que teñan a consideración en crise (segundo o establecido nos artigos 1.6.b do
Regulamento (CE) núm. 800/2008).

Empresas incursas nalgunhas das prohibicións para a obtención de subvencións recollidas no
artigo 10º da Lei 9/2007.

B3. CALES SON OS GASTOS SUBVENCIONABLES E OS NON SUBVENCIONABLES?
Serán gastos subvencionables:

Figura 2: Gastos subvencionables
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En relación cos gastos de persoal :





Entenderase por persoal propio da entidade o que está vinculado con ela mediante relación
laboral, e que, polo tanto, figura no réxime xeral da Seguridade Social. Tamén se entenderá por
persoal propio aqueles traballadores autónomos que figuran nese réxime especial da
Seguridade Social debido á normativa aplicable aos representantes legais das empresas e os
socios traballadores.
Non se terán en conta conceptos como gratificacións voluntarias.
Admitiranse os seguintes custos máximos en función das titulacións dos traballadores asignados
ó proxecto.
Táboa II. Custos máximos admisibles para gastos de persoal.
Total Anual
Titulación
(Soldo bruto e a Seguridade
Social a cargo da empresa)
Doutor
35.000,00 €
Master Universitario ou Licenciado Homologado Master
32.000,00 €
Licenciado, Grado ou Diplomado.
29.000,00 €
FP Superior
24.000,00 €
Auxiliar
18.000,00 €

Para o cálculo dos gastos subvencionables propostos será necesario ter en conta,
ademais destes limiares por categoría, os custes laborais admitidos (ex. non se terán en
conta conceptos como gratificacións voluntarias ) e o grao de dedicación que se estime para
os traballadores asignados ao proxecto.
Ex. Tendo en conta estes limiares máximos, o custe máximo admitido para un traballador que
conta coa titulación de doutor, sen gratificación voluntaria na súa retribución bruta, e que ten unha
dedicación ó proxecto do 20%, sería: 35.000,00 € x 0,2 (20%)= 7.000,00 €/ano.
En relación cos gastos de viaxe:
Os gastos de manutención non poderán superar a contía de 55,00 euros por persoa e día, e os
gastos de quilometraxe 0,19 €/km. Será preciso xustificar a necesidade da viaxe para a correcta
execución do proxecto.
Non se admitirán os pagamentos en efectivo, agás os gastos realizados en medios de transporte público,
aloxamento ou manutención ao seren gastos de pequena contía pagados xeralmente en efectivo,
sempre que o seu importe non supere os 950,00 €. Pola contra, consideraranse custes non
subvencionables os seguintes:

Gastos de persoal que non teña relación contractual coa empresa beneficiaria da
subvención
Gastos de viaxes realizados por persoas sen relación contractual coa empresa beneficiaria
da subvención
Gastos realizados fora do período elixible: entre 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de outubro de
2012
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B4. CAL É O PERIODO ELEXIBLE PARA OS GASTOS SUBVENCIONABLES?
Só se admitirán gastos realizados durante o período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2012 e o
31 de outubro de 2012, data límite de xustificación das axudas concedidas Dentro deste período
subvencionable, as datas de execución da preparación da proposta deben ser coherentes co programa
de financiamento ó que a empresa concorrerá ex. coa a súa data de peche.

B5. CAL É O ORZAMENTO MÁXIMO SUBVENCIONABLE?
A convocatoria establece os seguintes límites de custo subvencionable:
Táboa III. Orzamentos máximos subvencionables
CONVOCATORIAS
ESTATAIS
PROXECTOS
INDIVIDUAIS
PROXECTOS EN
COOPERACIÓN

CONVOCATORIAS
INTERNACIONAIS

3.000,00 €

-

SOCIO: 3.500,00 €

SOCIO: 6.000,00 €

LIDER: 6.000,00 €

LIDER: 18.000,00 €

No caso de programas de financiamento onde o procedemento conte con dúas fases:
as cantidades da táboa corresponderían a preparación da proposta para a última fase. O
límite de custo subvencionable aplicable para a primeira das fases sería o 25% da
cantidade correspondente.
No caso de proxectos en cooperación no que varios dos socios presenten solicitudes de
axuda, a subvención total para un mesmo proxecto (que deberá identificarse co mesmo
acrónimo en todas as súas propostas) non poderá superar os 30.000,00 euros

B6. CAL É A INTENSIDADE MAXIMA DAS AXUDAS?
A intensidade máxima da subvención concedida dependerá do tamaño das empresas beneficiarias:
Táboa IV. Intensidades máximas de axuda
Pequena e
Gran empresa
mediana empresa
Intensidade máx.
70%
60%
da axuda
Para a clasificación do tipo de empresa debe seguirse a Recomendación da Comisión de 6 de maio de
2003 sobre a definición de microempresas, pequenas e medianas empresas. A categoría de
MICROEMPRESAS, PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS1 (pemes), está constituída polas
empresas que ocupan a menos de 250 persoas e cuxo volume de negocios anual non excede de 50
millóns de euros ou cuxo balance xeral anual non excede de 43 millóns de euros.

1

Para facilitar o cálculo en relación co tamaño de empresa, recomendase a utilización da ferramenta:
http://smetest.uwe.be/
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Ademais establécese que un mesmo beneficiario poderá recibir financiamento para un máximo
de tres proxectos. Nestes casos a intensidade da subvención sería decrecente:
Táboa V. Intensidades máximas de axuda en caso de varios proxectos
Número de proxectos aprobados
Intensidade de axuda
100% da porcentaxe prevista (70% para pemes
Primeiro proxecto aprobado
e 60% para grandes empresas).
Segundo proxecto aprobado
80% da porcentaxe concedida para o primeiro.
Terceiro proxecto aprobado
60% da porcentaxe concedida para o primeiro.

B7. AS AXUDAS DESTA CONVOCATORIA SON COMPATIBLES CON OUTRAS AXUDAS?
Estas axudas :
-

-

-

Poden acumularse con outras axudas compatibles ou con outras formas de financiamento
comunitario, sempre que se respecten as intensidades de axuda máxima indicadas nas
directrices ou nos regulamentos de exención por categorías aplicables. Deberán considerarse
como límites máximos as intensidades máximas de axuda deste procedemento indicadas antes
(70% e 60% para pemes e grandes empresas respectivamente).
Non poderán acumularse con ningunha axuda estatal correspondente ós mesmos gastos
subvencionables se dita acumulación da lugar a unha intensidade de axuda superior á indicada
no punto anterior.
Non poderán acumularse con ningunha das liñas de axudas xestionadas pola Dirección Xeral
de I+D+i para o mesmo proxecto .

En todo caso, ademais deberán respectarse as seguintes limitacións:
As previstas para as axudas de minimis, conforme ao establecido no Regulamento (CE) 1998/2006
da Comisión da Unión Europea, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87º e 88º do
Tratado CE ás axudas de minimis; e o previsto no marco temporal comunitario aplicable ás medidas
de axuda estatal para facilitar o acceso ao financiamento no actual contexto de crise económica e
financeira.
Os beneficiarios respectarán as previsións da convocatoria de minimis e do marco temporal
comunitario. A axuda total de minimis concedida a unha empresa determinada non será superior a
200.000,00 euros durante o período dos tres exercicios fiscais anteriores. A axuda total de minimis
concedida a unha empresa que opere no sector do transporte por estrada non será superior a
100.000,00 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais.
Estes límites aplicaranse independentemente:
-

da forma da axuda,
do seu obxectivo.
de se a axuda concedida está financiada total ou parcialmente mediante recursos de
orixe comunitario.

O beneficiarios desta convocatoria tamén deberán ter en conta o previsto no marco temporal
comunitario, que está configurado para axudar ás empresas a superar o contexto de crise económica. Xa
que no cómputo dos límites máximos de mínimos deberán de terse en conta as axudas concedidas á
empresa no marco temporal comunitario.
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C. PARTE 2: SOLICITUDE E XUSTIFICACIÓN DO EXPEDIENTE
C.1. O CICLO DE VIDA DUN EXPEDIENTE PRESENTADO NA CONVOCATORIA

Gráfico interactivo
Figura 3: Ciclo de vida dun expediente
Lenda
Acción a iniciativa do beneficiario




O trámite de audiencia prodúcese antes de redactarse a proposta de resolución pero pode
prescindirse del cando non figuren nin se vaian a ter en conta outros feitos, alegacións ou
probas que as aducidas polo interesado.
A solicitude de modificacións por instancia do beneficiario, deberá presentarse sempre con
anterioridade a data de finalización do prazo de xustificación.
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C.2. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Para poder ser beneficiario das subvencións deberá presentarse unha solicitude axustada aos modelos
normalizados previstos na convocatoria. Os formularios de solicitude das subvencións deberanse
cubrir, aceptar e imprimir necesariamente a través da aplicación informática establecida nos
enderezos da internet https://sede.xunta.es ou http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi.
Poderanse cubrir, obter e aceptar (validar) os formularios válidos de solicitude ata as 14.00 horas
do día 16 de maio de 2012.
Posteriormente, a data límite para a presentación do expediente de solicitude rematará o día 18 de maio
de 2012 ao coincidir o último día do prazo (día 17 de maio de 2012 – Día das Letras Galegas) nun día
inhábil.
A presentación das solicitudes de financiamento a través deste procedemento poderá facerse:
de forma telemática utilizando sinatura electrónica: no caso de optarse pola presentación
telemática, as solicitudes presentaranse a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, no
enderezo https://sede.xunta.es.
ou mediante a entrega física das solicitudes en papel na que se incluirán, xunto co resto
da documentación indicada na orde de convocatoria, os formularios previamente validados na
aplicación informática. Neste suposto poderanse presentar os expedientes de solicitude na
Oficina de Rexistro Único e Información no complexo administrativo de San Caetano, en
Santiago de Compostela, así como nas oficinas de rexistro de calquera outro órgano da
Administración xeral do Estado, das comunidades autónomas ou das entidades que integran a
Administración local, sempre que neste último caso se subscribise o oportuno convenio, ou
polos restantes medios previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Dende un punto de vista gráfico o proceso de presentación de solicitudes podería representarse
mediante o seguinte esquema.

Figura 4: Presentación telemática da convocatoria



As solicitudes cumprimentaranse mediante a utilización da aplicación telemática dispoñible ao
efecto.
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As solicitudes deberán de validarse necesariamente a través da aplicación telemática
dispoñible ao efecto ata as 14 horas do día 16 maio antes da súa presentación.



So deberá presentar un único exemplar de cada solicitude



Deberá presentarse unha solicitude por cada proxecto.

Ao acceder a primeira vez na aplicación debe introducirse o NIF da empresa solicitante e unha clave de
acceso, que elixirá o usuario, e que deberá recordar para entrar sempre que volva á aplicación para
facer modificacións do seu proxecto, sempre e cando non chegue a aceptarse (validarse), unha vez
aceptado xa non se poderá modificar.
No caso de presentación electrónica é importante destacar que o NIF co que deberá darse de alta o
proxecto debe sempre, como en todos os casos, o da entidade solicitante, e que debe incluírse de forma
axeitada no formulario o NIF do apoderado que a asinará para evitar problemas na entrega da solicitude
con sinatura electrónica.

Pantalla 1.

A continuación na seguinte pantalla deberase elixir “Novo Proxecto” para dar unha nova solicitude de
alta e a continuación escolleríase o tipo de solicitude e asignaríaselle un título.

Pantalla 2.
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Pantalla 3.

Unha vez creada a solicitude, xa figurará na relación de proxectos e se poderá acceder ós cuestionarios
de solicitude. Para elo deberá seleccionarse o proxecto ata que se poña en cor azul e facer click en
“Editar”

Pantalla 4

Dende esta pantalla de “lista de proxectos” pódese acceder a todos aqueles proxectos dados de alta pola
mesma entidade coa mesma clave, non so deste procedemento senón tamén de outros, e editalos para
traballar sobre os seus formularios, así como aceptalos (validalos) e finalmente presentalos
telematicamente (con sinatura electrónica) ou imprimilos para a súa presentación en papel.
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Na columna de estado indicase en que fase está esa solicitude:
- “Borrador”: solicitude non válida para a súa entrega porque aínda non está completamente cuberta
-“Aceptada”: solicitude cuberta e validada na aplicación que pode xa presentarse mediante sinatura
electrónica ou imprimirse, asinarse e entregarse en papel en rexistro xunto co resto de documentación
-“Presentada”: solicitude xa presentada mediante sinatura electrónica
No Anexo I, inclúense por orde imaxes das diferentes pantallas que conforman os cuestionarios de
solicitude deste procedemento.
Nesta ferramenta informática poderanse cubrir, obter e aceptar (validar) os formularios válidos de
solicitude ata as 14.00 horas do día 16 de maio de 2012. Posteriormente, a data límite para a
presentación do expediente de solicitude rematará o día 18 de maio de 2012.
2.1 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CADA SOLICITUDE:
Os expedientes de solicitude están conformados por un conxunto de documentación técnica,
administrativa e económica que pode ser clasificada en varias categorías:
1.
2.

Documentación xerada pola propia aplicación informática de solicitude de axudas.
Documentación denominada accesible, cuxa achega pode ser obviada mediante a entrega da
correspondente autorización administrativa se así se indica nos lugares previstos no formulario

Figura 5: Documentación xerada pola aplicación informática da convocatoria




Non será necesario presentar documentos que se atopen en poder da Administración
actuante.
No caso de presentación mediante sinatura electrónica, a documentación achegarase
escaneada á aplicación
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Figura 6:Documentación accesible da convocatoria

Para maior información en relación coa documentación identificada como accesible, visitar o apartado de
definición: documentación accesible (Parte 3 desta guía).
Para solventar posibles dúbidas que puidesen xurdir en relación co xeito de cumprimentar a información
necesaria para identificar como accesibles as escrituras de apoderamento do asinante, inclúense no
Anexo as indicacións relativas ao xeito de localizar na documentación societaria a documentación
solicitada. En relación con esta cuestión é necesario ter en conta que para poder identificar esta
información como accesible é necesario que os representantes teñan plenos poderes de administración
tales como a administración única, administración solidaria ou mancomunada, ou mesmo o cargo de
conselleiro delegado.
Para outros apoderados de entidades mercantís distintos dos anteriores, aínda que dispoñan de poderes
xerais ou especiais inscritos nun rexistro mercantil, non poderá acreditarse a súa representación por esta
vía dadas as características técnicas da consulta ao Rexistro Mercantil, tendo que achegar a
documentación.
No caso de solicitudes presentadas mediante sinatura electrónica, e representación mancomunada,
deberase anexar un documento no que se deixe constancia de que todos os asinantes autorizan a un
deles para presentar a dita documentación no seu nome ante a Xunta de Galicia. Haberá un documento
normalizado na web oficial do órgano xestor.
Está previsto que o sitio web oficial do órgano xestor ofreza un modelo normalizado para a aceptación
conxunta da presentación dun expediente de solicitude de axudas.
É aconsellable presentar a documentación de xeito ordenado sen usar grampas, nin espirais, carpetas
clasificadoras, peches térmicos, canudos ou arames.
No caso de entrega en papel, deberá estar asinada polo representante legal da empresa.
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C.3. REVISIÓN ADMINISTRATIVA DAS SOLICITUDES
Se o expediente de solicitude de axudas non reúne algún dos requisitos esixidos nas bases reguladoras
da convocatoria requirirase o interesado para que, nun prazo de dez días hábiles, emende a falta ou
achegue os documentos preceptivos (artigo 71 da Lei 30/1992). Neste requirimento farase indicación
expresa de que, se así non o fixese, se terá por desistido na súa petición, logo da correspondente
resolución. Este requirimento de documentación tamén se fará se despois das consultas das
certificacións non se acredita que o solicitante non se atopa ao corrente de pagamento das súas obrigas
tributarias co Estado, coa comunidade autónoma e coa Seguridade Social. Neste caso a data de
expedición dos certificados pola Administración correspondente que deberá aportar o solicitante ten que
ser posterior á data de consulta.
Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido nos
artigos 59º.6 b), 60º e 61º da Lei 30/1992, os requirimentos citados de documentación realizaranse
preferentemente mediante publicación no DOG, e producirán os mesmos efectos que a notificación
individualizada. A dita publicación tamén poderá realizar no taboleiro electrónico de anuncios da páxina
web da Consellería de Economía e Industria (excepcionalmente a notificación será individualizada)
Unha vez revisadas as solicitudes e os requirimentos de documentación feitos polos solicitantes:
aqueles expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación
necesaria: serán remitidos á comisión encargada da súa valoración, de acordo co
establecido no artigo seguinte
os expedientes que non cumpran as esixencias contidas nesta convocatoria, ou que non
conteñan a documentación necesaria: quedarán á disposición do órgano instrutor para que
formule a proposta de resolución de non admisión, na que se indicarán as causas desta.
O non axustarse aos termos da convocatoria, así como a ocultación de datos, a súa alteración ou
calquera outra manipulación da información será causa da desestimación da solicitude, sen prexuízo do
disposto nos artigos 50 e seguintes da Lei 9/2007.


Para informar de calquera incidencia que se producise durante o ciclo de vida do proxecto é
moi importante, asegurarse que os datos de contacto facilitados no expediente
estean actualizados.



Poderá requirirse do solicitante que achegue cantos datos, documentos complementarios e
aclaracións que resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento

O órgano competente para a instrución do procedemento é a Axencia Galega de Innovación.
A revisión de expedientes poderá ser realizada pola Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o
Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia (tarefas administrativas e de tramitación necesarias para a
xestión dos procedementos administrativos)
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C.4.

AVALIACIÓN DO EXPEDIENTE

Na avaliación teranse en conta os criterios seguintes:
Táboa VI. Criterios de valoración
Denominación
Ámbito (máx 14 puntos)

Fórmula

Puntuación
Máx.

Convocatoria estatal (máx 9 puntos)
Convocatoria internacional (máx 14 puntos)

Modalidade de participación
(máx 14 puntos)

Individual (máx 4 puntos)
Cooperación

CARÁCTER DA CONVOCATORIA Á QUE SE CONCORRE

Líder (máx 14 puntos)
Socio (máx 9 puntos)
28

Tamaño (máx 5 puntos)
Participación como socios ou subcontratados de
Consorcio (máx 18 puntos)
organismos públicos de investigación e centros
tecnolóxicos (máx 9 puntos)
Participación de PEMES (máx 4 puntos)
Orzamento, no caso de proxecto en cooperación valorarase, ademais do orzamento total do
proxecto, a relación existente entre o orzamento da proposta da entidade e o total do proxecto
(máx 14 puntos).
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO
32
GRAO DE ADECUACIÓN DA PROPOSTA Ó PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AO
9
QUE SE VAI PRESENTAR
RESULTADOS PREVIOS EN TERMOS DE RETORNO ACADADOS CON
5
ANTERIORIDADE.
COHERENCIA DOS OBXECTIVOS CONFORME ÁS POLÍTICAS DE INNOVACIÓN
PARA O CRECEMENTO EMPRESARIAL DA XUNTA EN SECTORES CONSIDERADOS
ESTRATÉXICOS.
14
(Valoraranse especialmente os proxectos presentados ao VII Programa Cadro,
Programa CIP ou o Fondo Tecnolóxico xestionado por CDTI).
IMPLICACIÓNS AMBIENTAIS
3
(Redución significativa da contaminación ou do consumo enerxético)
UTILIZACIÓN DA LINGUA GALEGA NA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OU
CONDUTAS PARA AS QUE SE SOLICITA A SUBVENCIÓN, DE CONFORMIDADE
1
CO ESTABLECIDO NO ARTIGO 20.2º DA LEI 9/2007
LOCALIZACIÓN DE PROXECTOS NAS PROVINCIAS DE LUGO OU OURENSE
8
TOTAL PUNTOS
100
Ao tratarse dun procedemento en réxime de concorrencia competitiva, os proxectos serán
subvencionados por orde decrecente á puntuación acadada ata o esgotamento do crédito.
O número máximo de proxectos que poderán ser subvencionados para un mesmo beneficiarios
será de tres. A intensidade bruta da subvención do segundo proxecto será o 80% da
porcentaxe concedida no primeiro e un 60% no terceiro.
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C.5. TRÁMITE DE AUDIENCIA
Unha vez completada a instrución do procedemento, e inmediatamente antes de redactar a proposta de
resolución, poráselle de manifesto aos interesados para que, nun prazo de dez días, poidan formular
alegacións e presentar os documentos e xustificacións que consideren pertinentes. O tramite de
audiencia do interesado permanecerá aberto ao longo da execución do proxecto.
Poderase prescindir deste trámite cando non figuren no procedemento nin se vaian ter en conta na
resolución outros feitos nin outras alegacións ou probas que as aducidas polo interesado.

C.6.

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

Unha vez concluído o trámite de audiencia, o órgano instrutor elevará o informe emitido pola comisión,
xunto coa proposta de resolución de concesión na que se especificará de xeito individualizado a
avaliación de cada expediente. A resolución deberá publicarse no Diario Oficial de Galicia. A información
que incluirán as correspondentes resolucións, que deberán de estar motivadas, expresará cando menos:
-

As entidades beneficiarias da axuda.
O importe global da axuda para cada entidade.
A relación de denegados e a causa de denegación.
A non admisión expresa do resto das solicitudes coa correspondente causa de non admisión.

Con carácter xeral non se enviarán notificacións postais coas resolucións de concesión ou de
denegación, de conformidade co establecido no artigo 59º.6 b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, e
substituirase a notificación individual pola publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da
páxina web oficial da Consellería de Economía e Industria (http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi), na
súa epígrafe de ‘Axudas’.
Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a
finalidade da subvención outorgada. Coa publicación no DOG poderá remitirse aos beneficiarios a que
consulten información detallada da resolución nun taboleiro da citada web.
O prazo máximo para resolver e notificar a resolución ao interesado será de seis meses
contados a partir do día seguinte ao da publicación da orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
Se transcorrese este prazo sen que se ditase resolución expresa, os interesados poderán entender
desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo, podendo iniciarse a tramitación dos
recursos oportunos.
Ao longo do ciclo de vida do expediente, as resolucións ditadas ao abeiro desta orde de convocatoria
poranlle fin á vía administrativa e contra elas poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen prexuízo
de que os interesados poidan interpoñer calquera outro que consideren procedente:
-

Recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Economía e Industria, no prazo
dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose expresa,
ou de tres meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

-

Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da
notificación da resolución, se esta fose expresa, ou de seis meses contados a partir do seguinte
a aquel en que se produza o acto presunto.

C.7.

ACEPTACIÓN/RENUNCIA DA AXUDA

Non é necesario realizar unha aceptación expresa da axuda xa que transcorridos dez días sen recibila
entenderase que a entidade acepta a subvención. Non obstante, no caso de que a entidade
beneficiaria fixese constar na solicitude de subvención que solicitaba a modalidade de
pagamento anticipado, si sería necesario realizar unha aceptación expresa e presentar
ademais a Declaración do conxunto de axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo fin
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de todas as administracións públicas, así como a Declaración de axudas amparadas pola
cláusula de mínimis e o marco temporal comunitario (utilizando o modelos dispoñibles na web da
Consellería de Economía e Industria ((http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi)
A aceptación da subvención ou a súa renuncia poderase facer axustándose aos modelos que publican na
web da Consellería de Economía e Industria (http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi), así como por
calquera outro medio que permita a súa constancia, (artigo 91 Lei 30/1992).
Ademais obrigas establecidas no artigo 11º da Lei 9/2007, establécense estas obrigas aos beneficiarios
que acepten a axuda:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

k.
l.

m.

Cumprir os obxectivos, executar o proxecto, realizar a actividade e adoptar o comportamento
que fundamenta a concesión da subvención.
Xustificar en tempo en forma ante o órgano xestor o cumprimento dos requisitos e condicións,
así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión
da subvención.
Acreditar con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión que se atopa ao
corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e que non
ten pendente de pago ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade
Autónoma.
Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os
documentos electrónicos, en tanto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e
control.
Proceder ao reintegro, total ou parcial, da subvención percibida no suposto de incumprimento
das condicións establecidas para a súa concesión.
Someterse ás actuacións de comprobación que deba efectuar o órgano xestor, ás de control
financeiro que corresponde á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación coa
subvención concedida, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de
Contas e, se é o caso, ás dos servizos financeiros da Comisión Europea e do Tribunal de Contas
Europeo, e achegar canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.
Comunicarlle á a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza
e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.
Manter o investimento asociado ao proxecto de innovación durante un período mínimo de cinco
anos, unha vez rematado o proxecto.
Non superar as porcentaxes máximas de acumulación de axudas establecidas na normativa
comunitaria europea.
Solicitarlle á Dirección Xeral de I+D+i, previamente á súa realización, e, en todo caso, antes de
que remate o prazo de xustificación da subvención, autorización para realizar calquera
modificación no desenvolvemento dos proxectos aprobados. Terase en conta que a realización
de modificacións non autorizadas no orzamento financiable suporá a devolución das cantidades
desviadas.
Dar a axeitada publicidade do carácter público do financiamento de programas, actividades,
investimentos ou actuacións de calquera tipo que sexan obxecto de subvención, nos termos
establecidos no Regulamento (CE) 1828/2006, da Comisión, do 8 de decembro.
Cumprir as medidas en materia de información e publicidade reguladas na sección 1 do capítulo
II do Regulamento (CE) Núm. 1828/2006 da Comisión, de 8 de decembro de 2006, polo que se
fixan normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) núm. 1083/2006 do Consello, coas
modificacións introducidas polo Regulamento (CE) Núm. 846/2009 da Comisión do 1 de
setembro de 2009. Estas medidas están recollidas na Guía de publicidade e información das
intervencións cofinanciadas polos fondos estruturais 2007-2013 que pode consultarse na páxina
web (http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/guia-intervencions-cofinanciadas-fe )
Manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable axeitado que facilite unha
pista de auditoría apropiada en relación con todos os gastos correspondentes cos investimentos
realizados ao abeiro desta orde, e deberán conservar a documentación xustificativa dos
devanditos investimentos por un período de tres anos a partir do peche do Programa Operativo,
de acordo co disposto nos artigos 60 e 90 do Regulamento (CE) Núm. 1083/2006 do Consello
do 11 de xullo de 2006.
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C.8.

PAGAMENTO ANTICIPADO

Existe a posibilidade de beneficiarse dun pagamento anticipado de ata o 25% do importe da
subvención concedida. De forma excepcional, exímese aos beneficiarios do pagamento anticipado da
necesidade de presentación de garantías.
Para acceder ao pagamento anticipado, é necesario solicitalo no expediente de solicitude.
Posteriormente, unha vez que se resolva conceder a axuda a un proxecto que tivese solicitada a
modalidade de pagamento anticipado, sería necesario que no prazo máximo de dez días dende a
publicación da resolución na páxina web da Consellería de Economía e Industria, se achegue a
seguinte documentación:
Aceptación da subvención.
Declaración do conxunto das axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo fin de todas as
administracións públicas, utilizando o modelo publicado na páxina web da Consellería de
Economía e Industria (http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi).
Declaración de axudas amparadas pola cláusula de minimis e polo marco temporal comunitario,
obtidas ou solicitadas durante os últimos tres anos en calquera outra administración,
organismos ou entes públicos ou privados, utilizando o modelo publicado na páxina web da
Consellería de Economía e Industria (http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi).

-

-

No caso de non achegarse esta documentación enténdese que renuncia ao anticipo.
Se a xustificación da axuda fose insuficiente para acadar o importe anticipado deberá devolverse a
diferenza.

C.9.

SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN

O beneficiario da axuda poderá solicitar a autorización para realizar calquera modificación no
desenvolvemento do proxectos aprobado sempre que esta se presente con anterioridade á data de
finalización do prazo de xustificación e se cumpran os requisitos.
-

Que a actividade, conduta ou modificación do proxecto estea comprendida dentro da finalidade
das bases reguladoras.
Que se acredite a inexistencia de prexuízo a terceiros.
Que os novos elementos e circunstancias que motiven a modificación, de ter concorrido na
concesión inicial, non supuxesen a denegación da subvención.
Que non sexan tidos en conta requisitos ou circunstancias que debendo concorrer no momento
no que se ditou a resolución tiveran lugar con posterioridade á mesma.

O acto polo que se acorde ou se denegue a modificación da resolución será ditado polo conselleiro de
Economía e Industria logo da instrución do expediente en que se lle dará audiencia ao interesado.

Os cambios realizados no proxecto que non tivesen a correspondente autorización de
modificación, implicarán unha perda do dereito de cobro de axuda naquela parte que estea
afectada pola modificación non autorizada.
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C.10. XUSTIFICACIÓN
O período de execución dos proxectos financiados nesta convocatoria estará comprendido entre o 1 de
xaneiro de 2012 e o 31 de outubro de 2012, data límite da presentación dos expedientes de
xustificación do proxecto.
Para xustificación do proxecto a documentación deberase aportarse a seguinte documentación xeral:
1.

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA
Un resumo da execución do investimento no que conste o concepto subvencionable, o
provedor, o importe (IVE excluído) e a data de cada un dos xustificantes presentados,
agrupados por conceptos de gastos.

2.

Documentación xustificativa do investimento será: orixinal ou copia compulsada das
facturas en relación cos gastos subvencionados.

3.

Documentación xustificativa do pagamento: orixinal ou fotocopia compulsada de
transferencias bancarias, certificacións bancarias ou extractos bancarios. En ningún caso se
admitirán os pagamentos xustificados mediante recibo do provedor.
Non se admitirán os pagamentos en efectivo, agás os gastos realizados en medios de
transporte público, aloxamento ou manutención ao seren gastos de pequena contía pagados
xeralmente en efectivo, sempre que o seu importe non supere os 950 €. Nestes documentos
deberán estar claramente identificados o receptor e o emisor do pagamento, a satisfacción do
importe total da factura, así como o concepto a que se refiren.

4.

Acreditación da presentación da proposta estatal ou internacional. No suposto de que
a data límite para a presentación dos proxectos se situase no primeiro trimestre de 2013, a
devandita acreditación poderá ser substituída por unha declaración responsable do
representante legal da entidade solicitante acreditativa de tal circunstancia, o que sería
suficiente para acadar a fase de recoñecemento de obriga( cumpridos o resto dos requisitos
esixidos no artigo 73º.a. 3) do DL 1/1999). A proposta de pagamento poderase tramitar unha
vez que se acredite que a solicitude foi admitida a trámite na administración correspondente.

5.

Unha declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto
aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para o mesmo fin das distintas
administracións públicas competentes ou dos seus organismos, entes ou sociedades. De ser o
caso, copia simple da resolución de concesión desas outras axudas.

6.

Declaración de axudas, amparadas pola cláusula de minimis e polo marco temporal
comunitario, obtidas ou solicitadas durante os últimos tres anos, en calquera outra
administración, organismos ou entes públicos ou privados. No seu caso, para as axudas
concedidas deberá presentarse copia da resolución de concesión.

Os
modelos
para
a
xustificación
atoparanse
no
enderezo
da
internet
http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi (ver en: De interese/Informes e xustificación do gasto)
Documentación a presentar segundo o tipo de gasto:

CONSULTORÍA

Cando o importe do gasto subvencionable iguale ou supere os 18.000
euros, deberán achegarse un mínimo de tres ofertas de diferentes
provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a prestación
do servizo ou a entrega do ben, agás que polas especiais características dos
gastos non exista no mercado suficiente número de entidades que os presten ou
subministren. Estas excepcións deberán xustificarse. A elección entre as ofertas
presentadas realizarase de conformidade con criterios de eficiencia e economía,
achegando unha memoria xustificativa cando a elección non recaia na proposta
económica máis vantaxosa.
-

PERSOAL

Certificación emitida polo responsable de persoal, co visto e prace do
xerente ou director da empresa, que consistirá nunha relación detallada por
meses do persoal dedicado ao proxecto, que deberá incluír os seguintes
datos: DNI, nome, apelidos, posto na empresa, retribución bruta mensual,

Guía do Solicitante - Procedemento IN841B

20

-

-

-

-

VIAXES
-

data de pagamentos das retribucións, importe da Seguridade Social con cargo
á empresa, data de pagamento da Seguridade Social e custo total do
imputado o proxecto (retribucións + S.S.) segundo a dedicación de cada
traballador a este.
Un parte de traballo en que figure a dedicación de cada persoa o proxecto,
que deberá recoller a dedicación mensual e as sinaturas dos traballadores co
visto e prace do investigador principal do mesmo e do responsable de persoal
da empresa ou agrupación de empresas.
Copia das nóminas do persoal dedicado ao proxecto e orixinal ou
copia compulsada dos xustificantes bancarios do seu pagamento.
Nos xustificantes de pagamento das nóminas deberán vir detallados os seus
receptores, así como as cantidades percibidas por cada un deles.
Orixinal ou copia compulsada dos boletíns de cotización á
Seguridade Social e dos seus xustificantes de pagamento. No caso
de traballadores autónomos, deberanse achegar
nóminas e
xustificantes bancarios do seu pagamento, así como xustificantes de
pagamento das cotas á Seguridade Social destes traballadores.
Certificación emitida polo responsable do proxecto, co visto e prace do
xerente ou do director da empresa, que incluirá unha relación das viaxes
realizadas polo persoal asignado ao proxecto, que deberá incluír os seguintes
datos: nome e apelidos; número do seu DNI; posto na empresa das persoas
desprazadas; xustificación da necesidade da viaxe; lugar de destino; datas de
ida e volta, e conceptos e custos imputados.
Xustificantes da realización e xustificantes bancarios de pagamento
dos gastos imputados para cada unha das viaxes relacionadas na certificación.
Os gastos de manutención non poderán superar a contía de 55 euros por
persoa e día, e os gastos de quilometraxe 0,19 €/km. Será preciso xustificar a
necesidade da viaxe para a correcta execución do proxecto.

Adicionalmente, poderá requirirse do solicitante que achegue cantos datos, documentos
complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.
Para cobrar a subvención concedida, o beneficiario deberá presentar na data límite do 31 de outubro
de 2012 a documentación do expediente de xustificación.

C.11. PAGAMENTO DA AXUDA
Os momentos de pagamento da axuda, dependerán da selección ou non, por parte do beneficiario da
opción de pagamento anticipado.
a.
b.

No caso de ter seleccionada a opción de pagamento anticipado (véxase apartado de
pagamento anticipado), Os proxectos que optasen polo pagamento sen anticipo, percibirán a totalidade da
axuda unha vez que tivese verificado a correcta realización do proxecto.

Antes da realización de calquera pagamento, os órganos xestores verificarán o cumprimento do requisito
da non existencia de débedas por parte do beneficiario coa administración tributaria estatal e
autonómica, e a administración laboral.
Se despois da análise do expediente de xustificación presentado, se concluíse que o proxecto non foi
realizado integramente e se tivese rexistrado un incumprimento parcial, procederíase a reducir o dereito
de cobro da subvención na parte proporcional ao incumprimento parcial. Se o incumprimento fose total,
perderíase o dereito ao cobro da axuda concedida.
Naqueles casos nos que se rexistrase un incumprimento total das condicións tidas en conta para a
concesión da axuda, solicitarase ao beneficiario a devolución do anticipo percibido indebidamente, e os
xuros de mora correspondentes dende o momento do seu pagamento ata a data en que se acorde a
procedencia do reintegro nos supostos recollidos nos artigos 32 e seguintes da Lei 9/2007 de
subvencións de Galicia. Para facer efectiva esta devolución tramitarase o oportuno procedemento de
reintegro, que se axustará ao previsto na citada lei e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se
aproba o Regulamento da Lei 9/2007.
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D. PARTE 3: OUTRA INFORMACIÓN
D.1 DEFINICIÓNS
EQUIVALENTE DE SUBVENCIÓN BRUTO (ESB): valor actualizado da axuda expresado en porcentaxe
do valor actualizado dos custos subvencionables.
EMPRESA AUTÓNOMA. Unha empresa é autónoma se:
-

É totalmente independente, é dicir, non ten participación en outras empresas e ningunha empresa
ten participación nela.
Se a empresa ten unha participación inferior ó 25 % do capital ou dos dereitos de voto (dos dous o
maior) nunha ou máis empresas e non hai terceiros que teñan intereses do 25 % ou máis do capital
ou dos dereitos de voto (dos dous o maior).

EMPRESAS ASOCIADAS. Pertencen a este tipo as empresas que establecen importantes asociacións
financeiras con outras empresas, sen que unha en particular exerza un verdadeiro control directo ou
indirecto sobre a outra. Son empresas asociadas aquelas que non son nin autónomas nin vinculadas
entre si. Unha empresa é asociada se:
-

Ten unha participación igual ou superior ó 25 % do capital ou dos dereitos de voto de outra empresa
e/ou outra empresa ten unha participación igual ou superior ó 25 % nela.
Non está vinculada a outra empresa, o que significa que, entre outras cousas, os seus dereitos de
voto na outra empresa (ou viceversa) no superan o 50%.

EMPRESAS VINCULADAS. Para identificación das empresas vinculadas utilizarase un dobre criterio: o
previsto no artigo 3 do Anexo da Recomendación da Comisión de 6 de maio de 2003, sobre a definición
de microempresas, pequenas e medianas empresas, e o artigo 16.3 do Real Decreto Lexislativo 4/2004,
de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades.
Segundo o previsto na Recomendación da Comisión de 6 de maio de 2003, sobre a definición de
microempresas, pequenas e medianas empresas, serían empresas vinculadas as empresas que forman
parte dun grupo, polo control directo ou indirecto da maioría do capital ou dos dereitos de voto (incluso
a través de acordos ou, nalgúns casos, mediante persoas físicas accionistas), ou pola capacidade de
exercer unha influencia dominante sobre unha empresa. Considérase que dúas ou máis empresas están
vinculadas se teñen algunha das relacións seguintes:
-

Unha empresa posúe a maioría dos dereitos de voto dos accionistas ou os socios de outra empresa.
Unha empresa ten dereito a nomear ou revocar á maioría dos membros do órgano de administración,
de dirección ou de control de outra empresa.
Un contrato entre as empresas, ou ben unha cláusula estatutaria, permite a unha delas exercer unha
influenza dominante sobre a outra.
Unha empresa, en virtude dun acordo, é capaz de exercer o control exclusivo dunha maioría dos
dereitos de voto dos accionistas ou dos socios da outra empresa.

Segundo o previsto no Real Decreto Lexislativo 4/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades, terían a consideración de vinculadas as
empresas ou entidades seguintes:
-

-

Unha entidade e os seus socios ou partícipes.
Unha entidade e os seus conselleiros ou administradores.
Unha entidade e os cónxuxes ou persoas unidas por relacións de parentesco, en liña directa ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grado dos socios ou partícipes, conselleiros
ou administradores.
Dúas entidades que pertenzan a un grupo.
Unha entidade e os socios ou partícipes de outra entidade, cando ambas entidades pertenzan a un
grupo.
Unha entidade e os conselleiros ou administradores de outra entidade, cando ambas entidades
pertenzan a un grupo.
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-

-

-

Unha entidade e os cónxuxes ou persoas unidas por relacións de parentesco, en liña directa ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grado dos socios ou partícipes de outra
entidade cando ambas entidades pertenzan a un grupo.
Unha entidade e outra entidade participada pola primeira indirectamente en, polo menos, o 25% do
capital social ou dos fondos propios.
Dúas entidades nas cales os mesmos socios, partícipes ou os seus cónxuxes, ou persoas unidas por
relacións de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro
grado, participen, directa ou indirectamente en, polo menos, o 25 % do capital social ou os fondos
propios.
Unha entidade residente en territorio español e os seus establecementos permanentes no
estranxeiro.
Unha entidade non residente en territorio español e os seus establecementos permanentes no
mencionado territorio.
Dúas entidades que formen parte dun grupo que tribute en réxime dos grupos de sociedades
cooperativas.

Nos supostos nos que a vinculación se defina en función da relación socios ou partícipes-entidade, a
participación deberá ser igual ou superior ao 5 %, ou ao 1 % no caso de que se trate de valores
admitidos a negociación nun mercado regulado. A mención aos administradores incluirá aos de dereito e
aos de feito.
Existe grupo cando unha entidade ostente ou poida ostentar o control de outra ou outras segundo os
criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da súa residencia e da
obriga de formular contas anuais consolidadas.
A categoría de MICROEMPRESAS, PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS (peme), está constituída
polas empresas que ocupan a menos de 250 persoas e cuxo volume de negocios anual non excede de
50 millóns de euros ou cuxo balance xeral anual non excede de 43 millóns de euros.
Na categoría das pemes, defínese unha pequena empresa como aquela que ocupa a menos de 50
persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 10 millóns de
euros.
Na categoría das pemes, defínese unha microempresa como unha empresa que ocupa a menos de 10
persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 2 millóns de euros.
Para a verificación do tamaño da empresa da entidade solicitante recomendase a utilización da
ferramenta web: http://smetest.uwe.be
INFORMACIÓN ACCESIBLE.
O órgano xestor deste procedemento administrativo facilítalles aos cidadáns o exercicio dos seus
dereitos de non presentar documentación que conste na Dirección Xeral de I+D+i ou poida ser obtida
polo órgano xestor mediante consulta con outras administracións públicas, coas particularidades que se
identifican de seguido.
Para exercer o dereito a non presentar algúns destes documentos debe ser declarada polo solicitante
como información accesible, identificando nos formularios normalizados este feito e achegando neles os
datos correctos que lle permitan ao órgano xestor acceder á dita información. Os documentos que se
poden identificar como accesibles son os seguintes:
-

NIF, DNI ou NIE.
Documento acreditativo do poder de representación.
Certificados de inexistencia de débedas coa AEAT, a TXSS e a Facenda da comunidade
autónoma.

a) Caso xeral, para todos os documentos:
Poderá considerarse información accesible cando o solicitante declare que a dita documentación está en
poder da Dirección Xeral de I+D+i, sempre que se manteña vixente e se identifique nos formularios
normalizados de solicitude o ano de presentación e o código de procedemento administrativo para o que
foi presentada, e non pasasen máis de cinco anos dende a dita presentación. Este dereito pode
exercerse de acordo co disposto no artigo 35º f) da Lei 30/1992 e no artigo 20º.3 da Lei 9/2007. Tamén
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poderá facerse uso da información dispoñible no Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade
Autónoma de Galicia, dependente da Consellería de Facenda, no caso das empresas inscritas no dito
rexistro.
b) Casos particulares co NIF, DNI e NIE:
Poderá considerarse información accesible cando o solicitante autorice nos formularios normalizados de
solicitude que o órgano xestor poida obter da Axencia Estatal da Administración Tributaria os datos
identificativos necesarios (identificador do NIF-NIE-DNI, apelidos e nome ou razón social, e domicilio
fiscal), en lugar de presentar estes documentos, comprobando que os datos declarados polo solicitante
son exactos. Este dereito pode exercerse de acordo co disposto no artigo 6º.2 b) e no artigo 9º da Lei
11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
No caso específico do DNI e o NIE, o solicitante tamén poderá prestar o consentimento para que o
órgano xestor acceda ao sistema de verificación de datos de identidade (SVDI) do Ministerio de
Administracións Públicas, de conformidade co Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se
simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a
utilización de medios electrónicos (DOG nº 221, do 13 de novembro) e coa Orde da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a
habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público
autonómico de Galicia (DOG núm. 10, do 16 de xaneiro).
c) Caso particular de poder de representación inscritos nun rexistro mercantil:
Poderá considerarse información accesible cando o solicitante identifique nos formularios normalizados
que o documento xa está inscrito nun rexistro mercantil, en lugar de presentar o dito documento,
accedendo o órgano instrutor á citada información mercantil, sen ningún custo para o solicitante, e
comprobando que os datos declarados polo solicitante son exactos e que están en vigor. Será condición
necesaria neste caso que os representantes teñan plenos poderes de administración da entidade
mercantil tales como a administración única, administración solidaria ou mancomunada, ou mesmo o
cargo de conselleiro delegado. Nos formularios de solicitude deberá escollerse entre os indicados o tipo
de apoderamento, Rexistro Mercantil Provincial da inscrición e o número da inscrición (1ª no caso da
escritura de constitución, 2ª, 3ª, etc.).
Para outros apoderados de entidades mercantís distintos dos anteriores, aínda que dispoñan de poderes
xerais ou especiais inscritos nun rexistro mercantil, non poderá acreditarse a súa representación por esta
vía dadas as características técnicas da consulta ao Rexistro Mercantil, tendo que achegar a
documentación segundo o indicado no artigo correspondente de cada anexo.
Advírtese que con este procedemento as empresas non teñen que presentar á Xunta de Galicia múltiples
escrituras que recollen distintos feitos rexistrais ao longo da vida da sociedade, tales como constitución,
modificación de obxecto social, cambio de nome ou denominación social, renovación de cargos, etc., xa
que a información facilitada polo Rexistro Mercantil está actualizada incluíndo todos os datos vixentes.
Advírtese que o acceso público á información do Rexistro Mercantil non está suxeita a autorización polo
interesado, mais a Dirección Xeral de I+D+i só accederá a dita información cando o interesado
expresamente identifique que non presenta determinada documentación por xa estar inscrita nun
rexistro mercantil, sen menoscabo da posibilidade que ten o órgano xestor para comprobar outras
circunstancias que poidan concorrer no expediente como a existencia de declaración concursal, ou
outras circunstancias inscritibles que imposibiliten a concesión dunha axuda pública.
Este dereito pode exercerse de acordo co disposto no artigo 6º.2 b) e no artigo 9º da Lei 11/2007, do 22
de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
d) Caso particular de certificados de inexistencia de débedas:
Esta documentación ten nun principio a consideración de información accesible, xa que a presentación
da solicitude da axuda supón a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deba
emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a
Consellería de Facenda.
Non obstante, o solicitante pode denegar expresamente esta autorización ao órgano xestor para que
solicite de oficio os ditos certificados, facéndoo constar nos formularios normalizados de solicitude, tendo
entón o solicitante a obriga de obter e presentar a documentación correspondente. Este dereito pode
exercerse de acordo co disposto no artigo 20º.3 da Lei 9/2007.
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Para todos os casos en que se identifique información accesible, no suposto de erros nos datos
achegados polo propio solicitante, imposibilidade material de obter a documentación, ou se a
información non fose válida, ou con erros ou inexistente, o órgano competente poderá requirirlle ao
solicitante a súa presentación ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios, con anterioridade á
formulación da proposta de resolución.
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA
Para a presentación electrónica de solicitudes e demais documentación, será necesario ter en conta os
seguintes aspectos:
1. Será necesario que o presentador da solicitude sexa a persoa física solicitante ou que teña a
representación legal da empresa ou entidade solicitante, e como tal figure identificado nos
formularios normalizados de solicitude.
2. O presentador deberá posuír algún dos seguintes certificados:
-

-

DNI electrónico, conforme co disposto no Real decreto 1586/2009, do 16 de outubro, polo que
se modifica o Real decreto 1553/2005, do 23 de decembro, polo que se regula a expedición do
documento nacional de identidade e os seus certificados de sinatura electrónica.
Certificado electrónico en vigor baixo a norma X.509 V3 expedido pola Fábrica Nacional de
Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda,
Calquera outro certificado dixital aceptado polo Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia.
Advírtese que os certificados deben ter exclusivamente atributos de persoa física, polo que se
acredita a vontade da dita persoa física, non sendo válidos aqueles certificados electrónicos que
ademais están vinculados a persoas xurídicas.

3.

Neste tipo de presentación, de conformidade co artigo 35º.2 da Lei 11/2007, os interesados
deberán achegar ao expediente copias dixitalizadas dos documentos que se lles requiren,
responsabilizándose e garantindo a persoa que asina a solicitude a fidelidade dos ditos documentos
co orixinal mediante o emprego da súa sinatura electrónica. A Administración pública poderá
solicitar do correspondente arquivo ou rexistro o cotexo do contido das copias dixitalizadas
presentadas. Ante a imposibilidade deste cotexo e con carácter excepcional, poderá requirir ao
particular a exhibición do documento ou da información orixinal. A achega de tales copias implica a
autorización para que a Administración acceda e trate a información persoal contida en tales
documentos. O solicitante tamén pode identificar determinada documentación como información
accesible polo órgano xestor co que non tería a obriga de presentala.
Para achegar xunto cos formularios normalizados os documentos en formato electrónico o
solicitante deberá previamente dixitalizar os documentos orixinais obtendo arquivos en formato
PDF.
A aplicación informática permitirá anexar estes arquivos en formato PDF sempre que cada arquivo
individual non supere os 4 MB. No caso de que un documento PDF ocupe máis do dito tamaño,
deberá xerarse con menor tamaño.. Calquera outro formato de arquivo distinto do PDF non será
aceptado pola aplicación informática nin será considerado como documentación presentada.
Unha vez asinados co certificado electrónico do presentador os formularios normalizados e todos os
documentos que acompañen a solicitude, procederase á transferencia telemática da dita
documentación ao Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia. Unha vez completado o proceso de
transferencia telemática, efectuarase a anotación correspondente no rexistro de entrada, e nese
momento, empregando as características da aplicación telemática, expedirase un recibo en que
quedará constancia do feito da presentación e que poderá ser impreso e gardado polo interesado.
A obtención do dito recibo (no que entre outros datos aparecerán a data, a hora e os minutos da
presentación e o número de entrada no Rexistro Electrónico) é o que lle garante ao solicitante que
a presentación tivo lugar sen erros, e serve para acreditar ante terceiros o dito feito.

4.

A presentación ante o Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia admite a sinatura da documentación
por parte dunha soa persoa física. No caso de documentación que debe ser asinada por máis
dunha persoa (por exemplo solicitudes con dous asinantes, representación mancomunada, etc.),
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deberá necesariamente anexar un documento en que se deixe constancia que todos os asinantes
autorizan un deles para presentar a dita documentación ante a Xunta de Galicia. Recoméndase que
se xere este documento en formato electrónico coas sinaturas de todos (por exemplo, asinando un
PDF coas utilidades de sinatura electrónica Valide ou ecoFirma), ou no seu defecto realizarase en
papel con sinaturas manuscritas e deberá ser escaneado a formato PDF para ser anexado.
A efectos meramente informativos inclúense os seguintes enlaces relativos ás utilidades da sinatura
electrónica de documentos:
https://valide.redsara.es/valide060
https://sede.minetur.gob.es/es-ES/firmaelectronica/Paginas/eCoFirma.aspx
Exemplo de presentación electrónica:
O proceso de presentación da solicitude, iniciase coa validación dos cuestionarios que inicialmente
figuran en esta de “Borrador” mediante o botón de ”Aceptar Sol.” Tras “aceptar” a solicitude para
entregala telematicamente debe seleccionarse e facer click no botón de “presentación telemática”

Pantalla 5

Posteriormente, a propia aplicación informa da posibilidade da realización dunha presentación
telemática.

Pantalla 6

Na propia pantalla de listado de proxectos da aplicación de solicitude informase da situación do
proxectos: se foron presentados de forma telemática, ou se foron validados, -identificados como
“Aceptada”- e deberán de ser impresos para entregar nun rexistro válido en formato papel.

Guía do Solicitante - Procedemento IN841B

26

Pantalla 7

No caso de presentación electrónica é importante destacar que o NIF co que deberá darse de alta o
proxecto debe sempre, como en todos os casos, o da entidade solicitante, e que debe incluírse de forma
axeitada no formulario o NIF do apoderado que a asinará para evitar problemas na entrega da solicitude
con sinatura electrónica (no proceso de sinatura electrónica e presentación telemática realizarase a
comprobación oportuna e no caso de rexistrarse discrepancias non se podería proceder á sinatura e
electrónica e presentación telemática).
No caso de optar pola realización do presentación telemática, a secuencia de pantallas que se
visualizarán será a seguinte.

Pantalla 8

Pantalla 9
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Pantalla 10

Deberase premer o botón de “Asinar e Enviar”.

Pantalla 11

Deberase premer o botón de “Continuar”.

Pantalla 12

Deberase premer o botón de “Aceptar”.
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Pantalla 13

Deberase introducir a clave do certificado e premer o botón de “Aceptar”

Pantalla 14

Completado o proceso accederase á pantalla de confirmación da presentación telemática.

Pantalla 15

Paralelamente á pantalla co xustificante do rexistro de entrada existe a posibilidade de imprimilo para
poder conservalo.
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D.2 PREGUNTAS E RESPOSTAS FRECUENTES

1. Ata que data se poderá entregar un proxecto?

Ata o 18 de maio de 2012, tanto a presentación sexa en papel como con sinatura electrónica, pero
ademais debe terse en conta que a aplicación na que hai que cubrir e aceptar (validar) os formularios
antes da súa entrega, pechará o día 16 as 14:00 horas.
2. No caso dunha solicitude presentada con sinatura electrónica, cómo debería entregarse a
documentación á aplicación?

Debe achegarse como arquivos no lugar indicado na propia aplicación. Servirían copias dixitalizadas dos
documentos escaneadas en formato pdf (sen superar os 4MB/arquivo). A Administración pública poderá
solicitar o cotexo do contido das copias dixitalizadas presentadas.
3. Cómo se computa o máximo de axuda de minimis que se poden recibir (200.000 ou
100.000 euros)?

Para este cálculo deben terse en conta non so as axudas recibidas nos últimos tres anos sometidas ó
Réxime de minimis, senón tamén as concedidas ó amparo do Marco Temporal Comunitario no mesmo
período.
4. Pode solicitarse unha axuda para a preparación dun proxecto dentro do subprograma
AVANZA FORMACIÓN?

Non, so será subvencionable a preparación de proxectos a presentar a convocatorias nacionais ou
internacionais de I+D.
5. Debe entregar cada membro dun proxecto consorciado a súa propia solicitude?

Si, cada un deles debe facer a súa solicitude individualmente, tendo en conta que como máximo as
axudas concedidas para a preparación dun mesmo proxecto nacional ou internacional non poden superar
os 30.000,00 euros
6. Pode presentarse unha proposta para a preparación dun proxecto para unha
convocatoria nacional ou internacional que aínda non está aberta?

Si sempre e cando se convoque durante o 2012 ou o primeiro trimestre de 2013
7. Cal é o período dos gastos subvencionables?

Serán subvencionables os gastos comprendidos entre o 1 de xaneiro de 2012 e a data fecha de
xustificación, 31 de outubro de 2012. Ademais estes gastos deben ser coherentes co desenvolvemento
da preparación: exemplo, ter en conta a data na que esta finaliza porque o proxecto se presenta xa á
convocatoria nacional o internacional, no caso dos programas nos que a preparación do proxecto remate
nese momento.
8. Esta axuda podería pedirse para un proxecto que sexa finalmente denegado no
programa nacional ou internacional no que se presente?

Si, a concesión desta axuda para a preparación é independente de que logo o proxecto sexa aprobado
ou non. O único requisito é que o proxecto, para o que se solicita a axuda para a súa preparación, se
entregue na convocatoria nacional ou internacional indicada.
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9. Unha empresa de Madrid con delegación en Galicia pode ser beneficiario desta
convocatoria?

Sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos na convocatoria e nestas bases, poderán ser
beneficiarias as empresas de carácter privado con personalidade xurídica que estean validamente
constituídas no momento de presentación das solicitudes, e que teñan o seu domicilio social ou algún
centro de traballo en Galicia onde desenvolverán os proxectos para os que se solicita a axuda. É dicir se
a empresa vai desenvolver a preparación do proxecto no seu centro de traballo en Galicia si podería
solicitala.
10. Cal deberá ser o obxectivo final das empresas que participen na convocatoria?

A presentación de proxectos nas convocatorias estatais e internacionais
11. Son subvencionables os gastos previos á solicitude da subvención?

Si. Son financiables nesta convocatoria os gastos xerados para a preparación de propostas de proxectos
entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 2012.
12. Valorarase dalgún xeito especial desenvolver o papel de líder do proxecto?

Si, como líder pódense obter 5 puntos máis de valoración que como socio.
13. Pódense contratar servizos por un importe maior aos 18.000,00 euros sen presentar
ofertas de diferentes provedores?

Si, no caso de que polas especiais características dos gastos non existan outras entidades que presten o
devandito servizo. Neste caso sería necesario xustificalo correctamente.
14. Cal sería o límite da subvención total no caso dun proxecto de cooperación?

Se varios socios presentan solicitudes de axuda, a subvención total máxima para un mesmo proxecto
será de 30.000,00 euros.
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D.3 PRINCIPAIS REFERENCIAS NORMATIVAS
Normativa Europea
Regulamento (CE) No 1998/2006 da Comisión de 15 de decembro de 2006 relativo á aplicación dos
artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas de minimis.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:es:PDF
Regulamento (CE) No 800/2008 da Comisión de 6 de agosto de 2008 polo que se declaran determinadas
categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado
(Regulamento xeral de exención por categorías)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:es:PDF
Comunicación da Comisión — Marco temporal comunitario aplicable ás medidas de axuda estatal para
facilitar o acceso ao financiamento no actual contexto de crise económica e financeira
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:016:0001:0009:ES:PDF
Directrices sobre as axudas de estado de finalidade rexional para o período 2007-2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:ES:PDF
Marco Comunitario sobre axudas estatais de investigación e desenvolvemento e innovación
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:es:PDF
Réxime temporal de axuda para conceder cantidades limitadas de axuda compatible
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2009/n307-09.pdf
Normativa Estatal
Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común.
http://www.boe.es/boe/dias/1992/11/27/pdfs/A40300-40319.pdf
Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40505-40532.pdf
Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/25/pdfs/A27744-27775.pdf
Orden EHA/524/2008, de 26 de febreiro, pola que se aproban as normas sobre os gastos
subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e do Fondo
de Cohesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/01/pdfs/A12563-12564.pdf
Normativa Autonómica
Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070625/Anuncio2161A_gl.pdf
Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
http://www.conselleriadefacenda.es/export/sites/default/Economia/Biblioteca/Documentos/Lexislacions/
N_Reglamento_de_subvenciones090109.pdf
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D.4 INFORMACIÓN ADICIONAL
Sobre a convocatoria das subvencións para o apoio á preparación de propostas de proxectos que se
vaian presentar a convocatorias estatais e internacionais, poderase obter información adicional na
Dirección Xeral de I+D+i, a través do seguinte correo electrónico:

Tamén se poderá obter máis información na Dirección Xeral de I+D+i, a través dos seguintes medios:
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E. PARTE 4. ANEXO.
E.1 PANTALLAS DO CUESTIONARIO DE SOLICITUDE
PANTALLA PRINCIPAL DOS CUESTIONARIOS DE SOLICITUDE
Neste apartado incluiríanse os datos xerais sobre a entidade e o proxecto para o que se solicita.
Deberanse cubrir tódolos campos, con excepción dos campos en gris que se cumprimentan de forma
automática.

Pantalla 1
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DOCUMENTACIÓN
Neste apartado inclúese un check-list coa documentación que se achega e o lugar onde se atopa no caso
de que xa obre en poder da administración (incluíndo a data de presentación e o código de
procedemento no que se presentou).

Pantalla 2

Guía do Solicitante - Procedemento IN841B

35

DECLARACIÓNS
Mediante este formulario normalizado achegaranse as declaracións que debe presentar o beneficiario.
Algunhas destas cuestións son valorables pola comisión, como o uso da lingua galega. Resulta
recomendable identificar a información que sexa posible como accesible para simplificar o procedemento
de presentación de solicitudes.

Pantalla 3
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EMPRESA-IDENTIFICACIÓN
Nesta pantalla inclúense os principais datos administrativos referidos á empresa solicitante e ao seu
representante legal.

Pantalla 4
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DATOS ECONÓMICOS DO SOLICITANTE
A pantalla permite recoller a información relativa á evolución dos recursos destinados historicamente a
actividades de investigación e desenvolvemento, así a identificación e cuantificación das liñas de negocio
da empresa.

Pantalla 5
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MEMBROS DO EQUIPO:
Neste apartado figurarían os datos sobre o persoal da entidade dedicado ao proxecto para o que se
solicita a axuda. Dende esta pantalla tamén se achegarán os curriculum vitae dos traballadores
asignados ao proxecto. No caso da presentación con sinatura electrónica, non é necesaria a sinatura dos
cuestionarios por parte dos distintos membros do equipo investigador.

Pantalla 6
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MEMORIA TÉCNICA-INSTRUCIÓNS
Neste apartado figurarán os datos relacionados coa tramitación do proxecto para o que se solicita
financiamento. É especialmente importante, ter en conta os criterios valorables pola comisión
identificando claramente a convocatoria á que se presenta a proposta, o rol no proxecto como líder ou
como socio, ou a provincia na que se desenvolverá o proxecto. As solicitudes de preparación dos
diferentes socios dun mesmo proxecto nacional ou internacional que concorren a esta convocatoria
deben identificarse co mesmo acrónimo.

Pantalla 7
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MEMORIA TÉCNICA-PROPOSTA
Neste apartado resumirase o proxecto que se presentará a unha convocatoria nacional ou internacional
para o que se solicita a axuda. Ademáis do resumo do proxecto debe xustificarse o seu encaixe no
programa de finaciamento nacional ou internacional ao que se presentará.

Pantalla 8
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MEMORIA TÉCNICA-OBXECTO E OBXECTIVOS
Neste apartado figurarán os obxectivos que a empresa pretende acadar co proxecto que se presentará a
unha convocatoria nacional ou internacional para o que se solicita a subvención. Serán valorables os
obxectivos coherentes coas políticas de innovación para o crecemento empresarial en sectores
considerados estratéxicos para Galicia.

Pantalla 9
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MEMORIA TÉCNICA-INTERESE INNOVADOR PARA O SECTOR
Neste apartado explicaranse as características innovadoras do proxecto que se presentará a unha
convocatoria nacional ou internacional, así como a súa repercusión na capacidade de internacionalización
da empresa solicitante.

Pantalla 10
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MEMORIA TÉCNICA - RELACIÓN DE AXENTES
Neste apartado incluiranse os datos das entidades que participarán no proxecto que se presentará a
unha convocatoria nacional ou internacional para o que se solicite financiamento. No caso dos proxectos
en cooperación deberanse de incluír a información sobre as entidades que formarán parte do consorcio
promotor. Nos proxectos que sexan presentados en modalidade individual, deberase achegar
información sobre as entidades que participen no proxecto baixo un rol de subcontratistas.
Tanto no caso dos socios do proxecto, coma no caso dos subcontratistas será necesario describir as
tarefas que estas entidades asumirán no proxecto.

Pantalla 11
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MEMORIA TÉCNICA-ORZAMENTO
Neste apartado da memoria deberán xustificarse os gastos asignados ó orzamento. Estes gastos son os
relacionados ca preparación do proxecto incluído nesta solicitude, (non se trata do orzamento do
proxecto para a convocatoria nacional ou internacional).
O período de emisión das facturas (realización de gastos) e realización de pagamentos dos gastos
executados vai dende o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro de 2012. A imputación temporal do orzamento
debe ser coherente coas datas de execución dos traballo de preparación da proposta.

Pantalla 12
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MEMORIA TÉCNICA-RESULTADOS OBTIDOS CON ÉXITO
Neste apartado figurarán os resultados previos en termos de retorno acadados con anterioridade nos
últimos 3 anos en convocatorias nacionais ou internacionais similares ás que se presentará o proxecto
para o cal se solicita a axuda para a súa preparación. Esta información será un criterio a valorar pola
comisión.

Pantalla 13
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MEMORIA TÉCNICA-IMPLICACIÓNS AMBIENTAIS
Nesta última parte da memoria técnica figurarán as externalidades positivas do proxecto nacional o
internacional, en materia de redución da contaminación, ou do consumo enerxético.

Pantalla 14
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MEMORIA ECONÓMICA-GASTOS PERSOAL
Na sección de gastos de persoal, entenderase por persoal propio da empresa o que está vinculado con
ela mediante relación laboral, e que, polo tanto, figura no réxime xeral da Seguridade Social. Tamén se
entenderá por persoal propio aqueles traballadores autónomos que figuran nese réxime especial da
Seguridade Social debido á normativa aplicable aos representantes legais das empresas e os socios
traballadores. A retribución mensual é o total percibido polo traballador. Non se terán en conta
conceptos como gratificacións voluntarias. Deberán terse en conta os custes máximos por categoría
profesional.

Pantalla 15

Os gastos de persoal deberán de estar referidos aos custes de preparación das propostas a
convocatorias nacionais ou internacionais.
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MEMORIA ECONÓMICA-GASTOS CONSULTORIA
Neste apartado da memoria económica reflectiranse os gastos de consultoría para a preparación e
presentación da proposta nacional ou internacional (dende a concepción do proxecto ata a súa
presentación a un programa de financiamento concreto: identificación de ideas, busca de socios,
redacción da proposta, etc.).

Pantalla 16

Os gastos de consultoría deberán de estar referidos aos custes de preparación das propostas a
convocatorias nacionais ou internacionais.
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MEMORIA ECONÓMICA-MATERIAL FUNXIBLE
Esta pantalla está indicada para a descrición dos materiais funxibles que serán consumidos para a
realización dos traballos de preparación da propostas de solicitude de financiamento en convocatorias de
axudas.

Pantalla 17

Os gastos deberán de estar referidos aos custes de preparación das propostas a convocatorias nacionais
ou internacionais.
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MEMORIA ECONÓMICA-VIAXES
Neste apartado figurarán os gastos de viaxes e aloxamento realizados polo persoal da entidade
solicitante incluídos no proxecto relacionados coa preparación da proposta desta axuda (non do proxecto
nacional ou internacional).

Pantalla 18

Os gastos deberán de estar referidos aos custes de preparación das propostas a convocatorias nacionais
ou internacionais: desprazamento para reunións con posibles socios do consorcio, asistencia a InfoDays,
etc.
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MEMORIA ECONÓMICA-DATOS XERAIS
Nesta pantalla obsérvase o resumo do orzamento global do proxecto que se solicita nesta convocatoria.

Pantalla 19
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DECLARACIÓN DE AXUDAS-PARA O MESMO PROXECTO
Mediante esta declaración indicarase o conxunto das axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo fin
en todas as administracións públicas.

Pantalla 20
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DECLARACIÓN DE AXUDAS-AXUDAS MINIMIS
Nesta pantalla figurará a declaración de axudas, amparadas pola cláusula de minimis, e polo marco
temporal comunitario, obtidas ou solicitadas durante o trienio 2010-2012, en calquera outra
administración, organismos ou entes públicos ou privados.
No seu caso, para as axudas concedidas deberá presentarse copia da resolución de concesión.

Pantalla 21
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E.2 INDICACIÓNS PARA LOCALIZAR DOS DATOS SOCIETARIOS.
A continuación, inclúense unha serie de imaxes que amosan a documentación societaria da que se
extrae a información necesaria para cumprimentar nos cuestionarios de solicitude o epígrafe de
documentación accesible, en relación co apoderamento do asinante.

Imaxe 1
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Na documentación societaria pódese identificar o tipo de representación que ostenta a persoa asinante
da solicitude de axudas.

Imaxe 2.
Na selo estampado polo Rexistro Mercantil, pódese identificar os datos relativos ao Rexistro Mercantil, no
que foi depositada a documentación e o número de inscrición que representa.

Imaxe 3.
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