Resolución de concesión de axuda
CONVOCATORIA 2019.1 DAS AXUDAS PARA NOVOS EMPRENDEDORES, COFINANCIADAS POLO FONDO
EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 20142020 (GALICIA EMPRENDE)

1. Antecedentes:
Por Resolución do 2 de abril de 2019 (DOG nº 75, do 17 de abril) publicáronse as bases reguladoras das axudas do Igape
para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa
Operativo Feder Galicia 2014-2020 e procedeuse á súa convocatoria para o exercicio 2018 en réxime de concorrencia
competitiva.
As axudas da presente convocatoria fináncianse no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha
taxa de cofinanciamento do Feder do 80%, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible
dos beneficiarios polo 20% restante. En particular:
Obxectivo temático 03: Mellorar a competitividade das pemes, do sector agrícola (no caso do FEADER) e do sector da
pesca e a acuicultura (no caso do FEMP).
Prioridade de investimento 03.01: Promoción do espírito empresarial, en particular facilitando o aproveitamento económico
de novas ideas e impulsando a creación de novas empresas, tamén mediante viveiros de empresas.
Obxectivo Específico 03.01.02: Creación de novas empresas e viveiros de empresas, en particular mellorando o acceso ao
financiamento e a servizos de apoio avanzados.
Actuación 3.1.2.1: Incentivos aos investimentos en activos tanxibles e intanxibles, aprovisionamentos para a posta en
marcha, e outros gastos iniciais para novas persoas emprendedoras ou empresas de recente creación.
Campo de Intervención 067: Desenvolvemento empresarial das pemes, apoio ao espírito de empresa e a incubación
(incluíndo o apoio a empresas incipientes e empresas derivadas).
Liña de actuación 50: servizos a persoas emprendedoras e apoio financeiro para investimentos en activos tanxibles e
intanxibles, aprovisionamentos para a posta en marcha para novos emprendedores ou empresas de recente creación.
O que exixe o cumprimento da normativa aplicable a este fondo, en particular, o Regulamento (UE) nº 1303/2013, do
Parlamento e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e o Regulamento (UE) nº 1301/2013, do Parlamento Europeo e do
Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, así como a súa normativa
comunitaria, estatal e autonómica de desenvolvemento.
A concesión desta axuda supón a aceptación do beneficiario a ser incluído na lista pública de operacións prevista no artigo
115.2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013. Así mesmo, o beneficiario deberá cumprir os requisitos de publicación e
comunicación en relación á publicidade do financiamento, de conformidade co previsto no Anexo XII, apartado 2.2 do
devandito Regulamento (UE) nº 1303/2013.
Para a avaliación das 99 solicitudes presentadas aplicáronse os seguintes criterios de selección e avaliación de proxectos
establecidos nas bases reguladoras da axuda:
a) O sector de actividade a que se dirixe o proxecto (0-30 puntos). Aos proxectos dos sectores relacionados no anexo III
destas bases asignaránselle 30 puntos.
b) O valor engadido medio xerado pola actividade económica en que se vai encadrar o proxecto (en función da ratio
asinable a cada sector de actividade a 2 díxitos), segundo as táboas indicadas no anexo IV destas bases (0-30 puntos).
A puntuación vén dada por aplicación da seguinte fórmula: (valor engadido medio do sector×30)/ 98,34; sendo 98,34 o valor
máis alto do valor engadido bruto/ingresos dos distintos sectores de actividade.
c) A cualificación do proxecto como iniciativa de emprego de base tecnolóxica (Iebt) polo órgano competente da Xunta de
Galicia (10 puntos).
d) Compromiso de creación de emprego indefinido por conta allea. Outorgaranse 5 puntos por cada novo emprego que se
comprometan a crear (máximo 20 puntos).
e) Cualificación da viabilidade do plan de empresa presentado xunto coa solicitude a través dos servizos da unidade Galicia
Emprende. A dita cualificación deberá ter carácter previo á solicitude de axuda. As alteracións no plan de empresa non
aceptadas polo Igape poderán supoñer a revogación da cualificación da dita viabilidade do proxecto (10 puntos).
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Unha vez analizados conxuntamente os informes técnicos dos 99 proxectos presentados dentro do prazo establecido,
tendo en conta os anteriores criterios de avaliación, e confeccionada a relación definitiva de puntuacións outorgadas ás
solicitudes, a Dirección da Área de Competitividade do Igape ditou a proposta de resolución correspondente á convocatoria
de AXUDAS DO IGAPE PARA NOVOS EMPRENDEDORES, COFINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE
DESENVOLVEMENTO REXIONAL, NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020 (GALICIA
EMPRENDE), con data 19/12/2019.

2. Resolvo:
Primeiro. Aprobar a concesión das subvencións aos 60 beneficiarios que figuran no Anexo I, para os proxectos e polos
importes que se citan, con indicación da puntuación alcanzada por cada un deles e que supoñen un total de 2.290.697,39
euros.
Todas as solicitudes para as que se propón a concesión da subvención cumpren os requisitos establecidos nas
correspondentes bases da convocatoria.
Segundo. Denegar as 22 solicitudes presentadas polos interesados que se sinalan no anexo II polas causas sinaladas no
mesmo.
Terceiro. Arquivar sen máis trámite as 17 solicitudes relacionadas no anexo III polas causas sinaladas no mesmo.
Cuarto. Aprobar as condicións particulares para cada beneficiario derivadas das bases da convocatoria de axuda e dos
informes técnicos que se establecen en documentos anexos,
Quinto. Publicar a resolución no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do Igape no enderezo www.tramita.igape.es
(apartado “Consulta de resolucións definitivas” http://www.igape.es/gl/oficina-virtual/resolucions-definitivas), de acordo co
establecido no artigo 10.5 das bases reguladoras.
Habilítase un prazo de 10 días naturais para que os interesados accedan á Oficina virtual do Igape no citado enderezo
www.tramita.igape.es, utilizando o seu NIF e o código IDE do expediente, e descarguen a súa resolución individual.

3. Recursos:
As resolucións individuais esgotan a vía administrativa e contra elas poderá interpoñerse un recurso contenciosoadministrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses
contados a partir do día seguinte ao acceso á resolución individual, ou a partir do día en que se puxo á súa disposición no
caso de non acceder ao seu contido. Non obstante, previamente poderá interpoñer un recurso de reposición ante a persoa
titular da Dirección Xeral do Igape, dentro do prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao acceso á resolución
individual, ou a partir do día en que se puxo á súa disposición no caso de non acceder ao seu contido.

Sinatura da resolución:
ÓRGANO EMISOR

TITULAR

LUGAR DE EMISIÓN

DATA

O director xeral do Igape

Juan Manuel Cividanes
Roger

Santiago de Compostela

A indicada no pé de
páxina
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ANEXO I
Axudas concedidas
CONVOCATORIA 2019.1 DAS AXUDAS PARA NOVOS EMPRENDEDORES, COFINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL NO
MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020 (GALICIA EMPRENDE)

Expediente núm.

Titular

Título do
proxecto

Puntuación

Prazo de
execución

Prazo de
xustificación

Importe
subvencionable

% de
subvención

Subvención

IG107.2019.1.79

CALMEGA MAYORES, S.L.
(B27508209)

CENTRO DE DÍA PARA MAYORES

82,00

31/01/2021

10/02/2021

216.969,81

30,00

65.090,94

IG107.2019.1.18

OURENSENIOR, S.L.
(B32478455)

REFORMA E AMPLIACIÓN PARA
FOGAR RESIDENCIAL

66,00

31/01/2021

10/02/2021

500.000,00

30,00

150.000,00

IG107.2019.1.85

76779205F

Escuela Infantil

47,00

31/01/2021

10/02/2021

185.543,45

30,00

55.663,04

IG107.2019.1.51

SIEMPRE SALE EL SOL, S.L.
(B94183175)

Numa Garden & City Suites
(hostelería)

35,00

31/01/2021

10/02/2021

500.000,00

30,00

150.000,00

IG107.2019.1.86

09327436Q

Súmmum hotel boutique

35,00

31/01/2021

10/02/2021

410.020,00

30,00

123.006,00

IG107.2019.1.24

44480514D

CREACIÓN DUNHA CLÍNICA
DENTAL

32,00

31/01/2021

10/02/2021

172.026,48

30,00

51.607,94

IG107.2019.1.99

COVERWIND SOLUTIONS, S.L.
(B94145976)

MONTAXE PARQUE

32,00

31/01/2021

10/02/2021

59.973,34

20,00

11.994,67

IG107.2019.1.83

VILACHÁ SERVICIOS DE
RESTAURACIÓN, S.L.
(B70528153)

SERVICIOS DE CATERING Y
EVENTOS SOCIALES

31,00

31/01/2021

10/02/2021

350.000,00

30,00

105.000,00
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IG107.2019.1.88

TIAGOS IBERICA, S.L.
(B70590096)

PROYECTO RESTAURANTE
PARRILLADA TIAGOS

31,00

31/01/2021

10/02/2021

254.140,65

30,00

76.242,20

IG107.2019.1.50

AUTANA RESTAUBAR, S.L
(B32498925)

HOTEL DE 2*

30,00

31/01/2021

10/02/2021

77.815,36

30,00

23.344,61

IG107.2019.1.89

JORGE DIAZ CUENCA
028130000X, S.L.N.E.
(B32492613)

Consultoría sanitaria, asesoramiento,
formación y cesión de equipos
tecnológicos

30,00

31/01/2021

10/02/2021

192.000,00

30,00

57.600,00

IG107.2019.1.13

36114522Z

ESCUELA DE IDIOMAS KIDS & US

27,00

31/01/2021

10/02/2021

72.827,14

30,00

21.848,14

IG107.2019.1.32

53611469X

CLINICA DE PODOLOXIA

27,00

31/01/2021

10/02/2021

30.416,01

30,00

9.124,80

IG107.2019.1.67

34996990Y

CREACIÓN DE UNA CLÍNICA
DENTAL

27,00

31/01/2021

10/02/2021

176.801,08

29,15

51.540,32

IG107.2019.1.75

UNSER-ROB, S.L. (B27866300)

AMPLIACION DE CAPACIDAD
PRODUCTIVA

27,00

31/01/2021

10/02/2021

53.022,00

30,00

15.906,60

IG107.2019.1.91

X5982619C

CREACIÓN DE UN BAR CON
SERVIZO DE CAFETERIA

26,00

31/01/2021

10/02/2021

73.297,09

30,00

21.989,13

IG107.2019.1.45

79314075R

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
PONTE

25,00

31/01/2021

10/02/2021

294.590,29

30,00

88.377,09

IG107.2019.1.47

32809374N

CAMPAMENTO TURÍSTICO ONDAS
DO MAR

25,00

31/01/2021

10/02/2021

225.755,24

30,00

67.726,57

IG107.2019.1.14

RIVAS & FONSECA, S.L.L.
(B27843341)

RIVAS & FONSECA S.L.L

22,00

31/01/2021

10/02/2021

40.461,18

30,00

12.138,35
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IG107.2019.1.70

FISIOVITAL,SOC.COOP.GALEG
A (F94178035)

SERVICIOS DE FISIOTERAPIA

22,00

31/01/2021

10/02/2021

75.888,00

28,81

21.866,40

IG107.2019.1.73

47351405V

Servizo de fisioterapia especializada
en patoloxía músculo-tendinosa

22,00

31/01/2021

10/02/2021

48.193,50

30,00

14.458,05

IG107.2019.1.66

76824261Y

AUTOLAVANDERIA El CISNE OURENSE

21,00

31/01/2021

10/02/2021

36.295,75

30,00

10.888,73

IG107.2019.1.93

Centro de entrenamiento Piñero
Miguez, S.L. (B32495079)

Centro de entrenamiento Turbo

21,00

31/01/2021

10/02/2021

98.697,24

30,00

29.609,17

IG107.2019.1.46

47361020H

APARTAHOTEL RÍA DE LIRES

20,00

31/01/2021

10/02/2021

352.087,53

30,00

105.626,26

IG107.2019.1.25

VINCI ESTHETIQUE AVANCEE
ESPAÑA,S.L.L. (B94186996)

CREACION SALON DE BELLEZA

19,00

31/01/2021

10/02/2021

68.462,94

30,00

20.538,88

IG107.2019.1.77

MIXTURA PARAJES, S.L.
(B70546866)

AMPLIACIÓN CAPACIDAD
PRODUCTIVA DE UNA BODEGA
PARA LA ELABORACIÓN, CRIANZA
Y COMERCIALIZACIÓN DE VINOS
PREMIUM Y ASESORAMIENTO A
TERCEROS

19,00

31/01/2021

10/02/2021

59.099,00

30,00

17.729,70

IG107.2019.1.16

LABORATORIO ESCENICO, S.
COOP. GALEGA (F70574371)

CENTRO DE FORMACIÓN,
INVESTIGACIÓN E CREACIÓN
ESCÉNICA

17,00

31/01/2021

10/02/2021

86.773,76

30,00

26.032,13

IG107.2019.1.44

44817339E

HELADERIA GOURMET

17,00

31/07/2019

10/08/2019

68.913,27

30,00

20.673,98

IG107.2019.1.11

MAREAORTEGAL,S.L.
(B70579479)

RESTAURANTE MAREA

16,00

31/01/2021

10/02/2021

158.771,42

30,00

47.631,43
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IG107.2019.1.22

76622772C

BAR DE BEBIDAS

16,00

31/01/2021

10/02/2021

37.536,00

30,00

11.260,80

IG107.2019.1.78

ATELIER DEL DELIRIO, S.L.
(B94185584)

FRANQUICIA CAFE LATORTA

16,00

31/01/2021

10/02/2021

89.984,56

30,00

26.995,37

IG107.2019.1.87

BENEDITA ELISA, S.L.
(B70571823)

BENEDITA ELISA

16,00

31/01/2021

10/02/2021

36.500,00

30,00

10.950,00

IG107.2019.1.27

47362002B

CREACION CAMPAMENTO
TURISTICO EN LIRES. CEE

15,00

31/01/2021

10/02/2021

191.953,33

30,00

57.586,00

IG107.2019.1.28

CENTRO AUTOMOTRIZ
CROIX,S.L.L. (B94184652)

TALLER REPARACIONES
ELECTRICAS AUTOMOVIL

15,00

31/01/2021

10/02/2021

194.091,90

30,00

58.227,57

IG107.2019.1.35

BORIGRANA, S.L. (B94185022)

ESTABLECIMIENTO HOTELERO HOSTAL***

15,00

31/01/2021

10/02/2021

219.167,13

30,00

65.750,14

IG107.2019.1.41

GALKIMIA GALICIA, S.L.
(B70579164)

GALKIMIA GALICIA

15,00

31/01/2021

10/02/2021

56.974,52

30,00

17.092,36

IG107.2019.1.58

43521676H

A CASIÑA DE VILLESTRO

15,00

31/01/2021

10/02/2021

191.924,72

30,00

57.577,42

IG107.2019.1.69

AUTOMOCIÓN VILAR DO
COLO, S.L. (B70560511)

Automoción Vilar do Colo

15,00

31/01/2021

10/02/2021

472.756,59

30,00

141.826,98

IG107.2019.1.9

45860845H

PROXECTO DE AMPLIACIÓN DE
ACTIVIDADE DE SERVIZO DE
AUTOLAVANDERÍA ROCÍO
TORREIRA

14,00

31/01/2021

10/02/2021

53.865,37

30,00

16.159,61

IG107.2019.1.15

LAVANDERÍAS LAVATRICE,
S.L. (B27831650)

LAVANDERÍAS LAVATRICE 2

14,00

31/01/2021

10/02/2021

47.014,60

30,00

14.104,38
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IG107.2019.1.30

36167326X

LAVANDERIA AUTOSERVIZO

14,00

31/01/2021

10/02/2021

44.676,35

30,00

13.402,91

IG107.2019.1.39

SALON ATELIER
CANGAS,S.L.L. (B94178191)

SALON DE BELLEZA

14,00

30/01/2021

09/02/2021

37.003,15

30,00

11.100,95

IG107.2019.1.42

35449179S

CENTRO DE MASAJES Y
BIENESTAR CHUS PIÑEIRO

14,00

31/01/2021

10/02/2021

25.607,02

30,00

7.682,11

IG107.2019.1.57

54125497B

CENTRO DE ESTETICA EN A
CORUÑA

14,00

31/01/2021

10/02/2021

59.886,36

30,00

17.965,91

IG107.2019.1.62

34879893W

AMPLIACION SERVICIOS CENTRO
DE ESTETICA

14,00

31/01/2021

10/02/2021

34.900,00

30,00

10.470,00

IG107.2019.1.72

35576912Y

CREACION DE UNA PELUQUERIA

14,00

31/01/2021

10/02/2021

58.097,83

30,00

17.429,35

IG107.2019.1.90

47374600M

PELUQUERIA E ESTETICA

14,00

31/01/2021

10/02/2021

37.744,00

30,00

11.323,20

IG107.2019.1.8

AFAROT 2018, S.L. (B94184074) restaurante en meaño

11,00

31/01/2021

10/02/2021

60.554,65

30,00

18.166,40

IG107.2019.1.54

A NOSA TAPICERIA, S.L.
(B94152790)

ADQUISICION DE MAQUINARIA
PARA TALLER DE TAPICERIA

11,00

31/01/2021

10/02/2021

25.200,00

30,00

7.560,00

IG107.2019.1.38

36170153P

SERVICIO DE REPARACION DE
AUTOMOVILES Y BICICLETAS

10,00

31/01/2021

10/02/2021

71.975,18

30,00

21.592,55

IG107.2019.1.98

TECYMAK GALICIA DE
MAQUINARIA Y ACCESORIOS,
S.L.U. (B32497265)

INVERSION MAQUINARIA

10,00

31/01/2021

10/02/2021

97.500,00

30,00

29.250,00
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IG107.2019.1.10

FERCOWIRIA, S.L. (B70576673)

TENDA DE FERRETERIA

7,00

31/01/2021

10/02/2021

84.401,00

30,00

25.320,30

IG107.2019.1.21

MERCADO DA TERRA, S.
COOP.GALEGA (F70581814)

MERCADO DA TERRA

7,00

31/01/2021

10/02/2021

29.871,44

30,00

8.961,43

IG107.2019.1.34

76913871P

ACONDICIONAMENTO DE
FARMACIA

7,00

31/01/2021

10/02/2021

28.400,00

30,00

8.520,00

IG107.2019.1.1

32691203S

Ampliación negocio

5,00

31/01/2021

10/02/2021

61.433,00

30,00

18.429,90

IG107.2019.1.6

53194562R

TALLER MECANICO

5,00

31/01/2021

10/02/2021

55.000,00

22,36

12.300,00

IG107.2019.1.26

FERCOFIX, S.L. (B70588405)

FERCOFIX SL

5,00

31/01/2021

10/02/2021

79.414,20

30,00

23.824,26

IG107.2019.1.71

53483487T

CREACION DE UN TALLER
MECANICO

5,00

31/01/2021

10/02/2021

169.590,00

30,00

50.877,00

IG107.2019.1.56

DULCES SECRETOS
PASTELERÍA, S.L. (B70575329)

PROXECTO DE CREACIÓN DE
ACTIVIDADE DE FABRICACIÓN
PAN E BOLERÍA CON
DEGUSTACIÓN DULCES
SECRETOS

4,00

31/01/2021

10/02/2021

44.900,00

30,00

13.470,00

IG107.2019.1.76

A BOA VIANDA,S.L.L.
(B94188323)

CREACION TIENDA DE
CROQUETAS

4,00

31/01/2021

10/02/2021

40.884,54

30,00

12.265,36

TOTAL:
2.290.697,39
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ANEXO II
Axudas denegadas
CONVOCATORIA 2019.1 DAS AXUDAS PARA NOVOS EMPRENDEDORES, COFINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL NO
MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020 (GALICIA EMPRENDE)

Expediente núm.
IG107.2019.1.2

Titular
NAVASDONTOS, S.L.P. (B94161460)

Título do proxecto
Proxecto empresarial de novos emprendedores

Motivo de denegación
Incumprimento do artigo 4.1.c) das bases reguladoras da axuda para novos
emprendedores que establece, cando da documentación e datos que consten
no expediente, se deduza que se produce continuidade empresarial, por baixa
recente (antigüedade menor dun ano), nunha actividade que é igual ou similar
á que se propón ou por razóns que permitan concluír nunha continuidade de
empresa preexistente.
Da documentación e datos que constan no expediente, obsérvase que se
produce continuidade empresarial, por canto que o único promotor do proxecto,
leva desenvolvendo a actividede de odontoloxía, de forma discontinua, dende o
mes de decembro de 2004, sendo ésta a mesma actividade para a que solicita
subvención. En concreto, consta no seu certificado de vida laboral, baixa do
31/08/2017 e alta do 01/03/2018 (transcurrindo menos dun ano entre a baixa e
a nova alta); o que permite concluir nunha continuidade de empresa
preexistente.

IG107.2019.1.4

BLUE NAILS, S.L (B32484214)

Proxecto empresarial de novos emprendedores

Incumprimento do Artigo 4.a) das bases reguladoras o cal establece que, no
caso de Sociedades mercantís, o seu capital terá que atoparse
maioritariamente participado pola suma das participacións de persoas físicas
que cumpran a condición de novo emprendedor, segundo establecido no artigo
1.2.
Considérase novo emprendedor, segundo artigo 1.2 das bases reguladoras da
axuda , aquela persoa física que non estea acometendo outra actividade
económica por conta propia na data de presentación da solicitude de axuda ou
ben que, aínda desempeñando unha actividade económica por conta propia no
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Expediente núm.

Titular

Título do proxecto

Motivo de denegación
momento da solicitude de axuda, tanto a alta no réxime especial de
traballadores autónomos (RETA) coma o alta censual non superen os 42
meses na data de presentación da solicitude de axuda. Os autónomos
societarios non teñen a condición de novo emprendedor.
A socia está acomentendo a actividade económica por conta propia de,
aluguer de maquinaria, equipos e bens tanxibles n.c.o.p. dende o 12/04/2018,
sendo esta distinta á actividade obxeto de apoio (salóns e institutos de beleza),
e polo tanto, non cumpre a condición de nova emprendedora, incumprindose o
citado artigo 4.a) das bases reguladoras da axuda.
Incumprimento do artigo 4.b), os solicitantes autónomos e, no caso de
sociedades, polo menos unha das persoas físicas cunha participación superior
ao 20 % no capital que cumpra a condición de novo emprendedor segundo o
establecido no artigo 1.2, deberán ter unha dedicación exclusiva ao proxecto,
non poderán desempeñar outra actividade por conta propia ou allea desde a
alta de actividade da nova empresa (ou no caso de contar con alta de
actividade no momento da solicitude de axuda, desde o día da dita solicitude) e
ata a fin do período de execución do proxecto establecido na resolución de
concesión. A única socia da empresa inicia a actividade obxeto de solicitude de
axuda (salons e institutos de beleza c.n.a.e 96.02) o 01/09/2017 e tamén
realiza a actividade económica de aluguer de maquinaria e equipos (C.N.A.E.
77.39) dende o 14/04/2018, polo que, non cumpre a condición de adicación
exclusiva ao proxecto, para o que solicita apoio (Salón de peiteado e outros
tratamentos de beleza c.n.a.e. 96.02), incumprendo o citado artigo.

IG107.2019.1.5

CARPAS
C&M,
(B32489353)

OURENSE

SL Proxecto empresarial de novos emprendedores

Incumprimento do Artigo 4.a) das bases reguladoras o cal establece que, no
caso de Sociedades mercantís, o seu capital terá que atoparse
maioritariamente participado pola suma das participacións de persoas físicas
que cumpran a condición de novo emprendedor, segundo establecido no artigo
1.2.
Considérase novo emprendedor, segundo artigo 1.2 das bases reguladoras da
axuda , aquela persoa física que non estea acometendo outra actividade
económica por conta propia na data de presentación da solicitude de axuda ou
ben que, aínda desempeñando unha actividade económica por conta propia no
momento da solicitude de axuda, tanto a alta no réxime especial de
traballadores autónomos (RETA) coma o alta censual non superen os 42
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Expediente núm.

Titular

Título do proxecto

Motivo de denegación
meses na data de presentación da solicitude de axuda. Os autónomos
societarios non teñen a condición de novo emprendedor.
A socia cunha participación do 50% do capital da empresa, está acomentendo
a actividade económica por conta propia de, salóns e institutos de beleza
dende o 01/09/2017, sendo esta distinta á actividade obxeto de apoio (aluguer
de maquinaria, equipos e bens tanxibles n.c.o.p.), e polo tanto, non cumpre a
condición de nova emprendedora, incumprindose o citado artigo 4.a) das bases
reguladoras da axuda.

IG107.2019.1.12

32702501C

IG107.2019.1.17

GOMEZ
Y
(B94171519)

IG107.2019.1.20

44483188S

Proxecto empresarial de novos emprendedores

JUNCAL,

S.L.L. Proxecto empresarial de novos emprendedores

Proxecto empresarial de novos emprendedores
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Incumprimento dos artigos 3 e 6 das bases reguladoras da axuda. O artigo 3
establece que estas axudas son compatibles con outras axudas ou
subvencións públicas sempre que a cuantía das axudas acumuladas, non
supere as porcentaxes máximas establecidas, no artigo 6 destas bases. O
artigo 6.1 establece que, a subvención poderá chegar ata o 30%, se o
beneficiario é unha pequena empresa. A titular do expediente, foi beneficiaria
dunha subvención para o mesmo proxecto, resolta pola Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural (Agader) que acadou o 45,20 % do investimento
subvencionable, polo que, supera o importe máximo establecido no citado
artigo 6.1, resultando incompatibles, ambas subvencións.
Incumprimento do artigo 1.4. a) que establece como requisito que, o proxecto
non teña comezado antes da presentación da solicitude da axuda, e,
incumprimento do artigo 5.2 que establece que ningún dos custos alegados,
sobre os cales se solicita subvención, poderán ser incorridos con carácter
previo á solicitude da axuda; se fose así, o proxecto no seu conxunto sería non
subvencionable. Consta, no contrato de franquía de data 15/02/2019, achegado
pola Sociedade en data 22/10/2019, tras requirimento do Igape, compromiso
de pago do franquiciado ao franquiciador nun prazo de 15 días, cando a
solicitude da axuda é de data 21/05/2019, e polo tanto, con data anterior á
solicitude da axuda, o que supón o incumprimento dos citados artigos.
O 22/05/2019 o titular do expediente solicita axuda convocada polo Igape
dirixida a novos emprendedores. En data 16/10/2019, o Igape fai un
requirimento no que se pide, entre outros documentos, documentación técnica
(proxecto técnico, memoria…) referida ao acondicionamento do local, precisa
para realizar a comunicación previa de actividade, ou acreditación do concello
conforme non se require documentación ninguna para a posta en marcha da
www.igape.es

Expediente núm.

Titular

Título do proxecto

Motivo de denegación
iniciativa, no caso de proxectos de execución de obras ou instalación. Esta
documentación non foi achegada e polo tanto, detráese do proxecto un importe
de 20.000 €, correspondente á citada Obra.
Incumprimento do artigo 1.4.b), das citadas Bases que establece que poderán
ser subvencionables proxectos promovidos por novos emprendedores cun
investimento subvencionable superior a 25.000. Tendo en conta que, unha vez
detraído o importe da obra (20.000 €), o proxecto queda reducido a unha base
subvencionable de 5.465 €, cantidade que non acada o investimento mínimo
esixido.

IG107.2019.1.23

32721185M

Proxecto empresarial de novos emprendedores

IG107.2019.1.31

AMARELO RESTAUBAR CELANOVA, Proxecto empresarial de novos emprendedores
S.L (B32499535)

O proxecto non acada o mínimo de 25.000 € exixido no artigo 1.4.b) das bases
reguladoras. Dentro do custe do canon de franquía se inclúen outros concepto
e algún deles non son subvencionables (materia prima, nota de prensa,
tarxetas de presentación), polo que o custe subvencionable baixa do mínimo
requirido.
O 31/05/2019 o titular do expediente solicita axuda convocada polo Igape
dirixida a novos emprendedores. En data 16/10/2019, o Igape fai un
requirimento no que se solicitan varios documentos, tales como, datos do
solicitante (teléfono, correo electrónico...) que non foron achegados;
documentación técnica (proxecto técnico, memoria…) referida ao
acondicionamento do local, precisa para realizar a comunicación previa de
actividade, ou acreditación do concello conforme non se require documentación
ninguna para a posta en marcha da iniciativa, no caso de proxectos de
execución de obras ou instalación; ademáis de, contrato ou pre-contrato de
aluguer. O titular do expediente, achega proxecto de instalación eléctricas,
cuxo importe ascende a 5.505 €, sendo esta a cantidade máxima admitida
como subvencionable para a obra civil, e, tamén achega, o contrato de aluguer
requirido, admitíndose como investimento subvencionable máximo, o importe
de 3.000 €, axustándose a 10 mesualidades do importe que figura no contrato
de aluguer achegado de 300€/mes, en aplicación do artigo 5.1.b)1º das bases
reguladoras da axuda.
Incumprimento do artigo 1.4.b), das citadas Bases que establece que poderán
ser subvencionables proxectos promovidos por novos emprendedores cun
investimento subvencionable superior a 25.000. Tendo en conta que, unha vez
detraídos os importes de 33.294,28 € da reforma e de 2.000 € do aluguer, o

IGAPE Complexo Administrativo San Lázaro s/n 15707 Santiago de Compostela

900 81 51 51

www.igape.es

Expediente núm.

Titular

Título do proxecto

Motivo de denegación
proxecto queda reducido a unha base subvencionable de 11.381,20 €,
cantidade que non acada o investimento mínimo esixido.

IG107.2019.1.33

ESTEFANIARIOSG ,S.L. (B70581889)

Proxecto empresarial de novos emprendedores

Incumprimento do Artigo 4.a) das bases reguladoras o cal establece que, no
caso de Sociedades mercantís, o seu capital terá que atoparse
maioritariamente participado pola suma das participacións de persoas físicas
que cumpran a condición de novo emprendedor, segundo establecido no artigo
1.2.
Considérase novo emprendedor, segundo artigo 1.2 das bases reguladoras da
axuda , aquela persoa física que non estea acometendo outra actividade
económica por conta propia na data de presentación da solicitude de axuda ou
ben que, aínda desempeñando unha actividade económica por conta propia no
momento da solicitude de axuda, tanto a alta no réxime especial de
traballadores autónomos (RETA) coma o alta censual non superen os 42
meses na data de presentación da solicitude de axuda. Os autónomos
societarios non teñen a condición de novo emprendedor.
A única socia da empresa solicitante conta con actividade económica como
autónoma dende o mes de decembro de 2014, polo tanto, non cumple a
condición de nova emprendedora, incumprindo os citados artigos das bases
reguladoras da axuda.

IG107.2019.1.40

RENTVILL MOTOR GLOBAL TRADER, Proxecto empresarial de novos emprendedores
SLU (B94186731)

Incumprimento do artigo 1.4.b) das bases reguladoras. O proxecto non
presenta un custo subvencionable igual ou superior a 25.000,00€.
O proxecto presenta algúns investimentos que non son subvencionables. O
importe neto do investimento e gastos subvencionables que resulta da
avaliación é de 8.500,00€. Este importe é inferior ao mínimo esixido.

IG107.2019.1.43

SIMONETA
SERVICIOS
DE Proxecto empresarial de novos emprendedores
RESTAURACIÓN, S.L. (B94172418)

Incumprimento do artigo 4.b) das bases reguladoras. A empresa non ten a
consideración de beneficiaria da axuda.
O artigo 4.b) indica que polo menos unha das persoas físicas cunha
participación superior ao 20 % no capital que cumpra a condición de novo
emprendedor segundo o establecido no artigo 1.2, deberán ter unha dedicación
exclusiva ao proxecto, non poderán desempeñar outra actividade por conta
propia ou allea desde a alta de actividade da nova empresa (ou no caso de
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Expediente núm.

Titular

Título do proxecto

Motivo de denegación
contar con alta de actividade no momento da solicitude de axuda, desde o día
da dita solicitude) e ata a fin do período de execución do proxecto establecido
na resolución de concesión.
O artigo 1.2. indica que considérase novo emprendedor, para os efectos destas
bases, aquela persoa física que non estea acometendo outra actividade
económica por conta propia na data de presentación da solicitude de axuda ou
ben que, aínda desempeñando unha actividade económica por conta propia no
momento da solicitude de axuda, tanto a alta no réxime especial de
traballadores autónomos (RETA) coma o alta censual non superen os 42
meses na data de presentación da solicitude de axuda. Os autónomos
societarios non teñen a condición de novo emprendedor.
A empresa solicitante indica no formulario de solicitude e na declaración
responsable expresa achegada, que a socia que ten o 50% do capital cumpre
as condicións de nova emprendedora e que se vai a dedicar en exclusiva ao
proxecto. Non se declara a exclusividade do outro socio.
Figura a alta no IAE 6732 OTROS CAFES Y BARES de SIMONETA
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, S.L. o día 16/05/2018. O día 18/06/2019
presentouse a solicitude da axuda. Consta que *** está de alta na actividade
CNAE 4618 Intermediarios del comercio [...] dende o 27/04/2018.
Na data de presentación da solicitude, o 18/06/2019, estaba xa a desempeñar
outra actividade por conta propia.

IG107.2019.1.48

CONSULTORIA
Y
FORMACION Proxecto empresarial de novos emprendedores
PROGRESO, S.L (B32500696)

Incumprimento do artigo 1.4.b) das bases reguladoras. O proxecto non
presenta un custo subvencionable igual ou superior a 25.000,00€.
O proxecto presenta algúns investimentos que non son subvencionables. O
importe neto do investimento e gastos subvencionables que resulta da
avaliación é de 4.316,28€. Este importe é inferior ao mínimo esixido.

IG107.2019.1.49

77416909J

Proxecto empresarial de novos emprendedores

Incumprimento do artigo 4.b) das bases reguladoras. O solicitante non ten a
consideración de beneficiario.
O artigo 1.2 indica que os solicitantes autónomos deberán ter unha dedicación
exclusiva ao proxecto, non poderán desempeñar outra actividade por conta
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Titular

Título do proxecto

Motivo de denegación
propia ou allea desde a alta de actividade da nova empresa (ou no caso de
contar con alta de actividade no momento da solicitude de axuda, desde o día
da dita solicitude) e ata a fin do período de execución do proxecto establecido
na resolución de concesión.
O solicitante declara a alta de actividade para a que solicita a axuda o
25/04/2019 no formulario de solicitude e no informe de vida laboral. Figura alta
no IAE, epígrafe 685 o día 11/03/2019. O solicitante xa estaba dado de alta
antes da presentación da solicitude de axuda o 21/06/2019.
Posteriormente á data da presentación da solicitude, o informe de vida laboral
recolle a realización de outras actividades por conta allea, incumprindo o
indicado no artigo 4. b) das bases reguladoras.

IG107.2019.1.53

33554634A

Proxecto empresarial de novos emprendedores

A) Incumprimento do artigo 1.2 das bases reguladoras. O solicitante non ten a
consideración de novo emprendedor.
O artigo 1.2 indica que considérase novo emprendedor aquela persoa física
que non estea acometendo outra actividade económica por conta propia na
data de presentación da solicitude.
O «CERTIFICADO DE SITUACIÓN CENSAL» achegado, indica que o
solicitante, na data de presentación da solicitude, que foi o 24 de xuño de 2019,
estaba a acometer a actividade asociada ao epígrafe IAE «967.2», de alta
dende o 15 de xaneiro de 2018 e que é a actividade para a que solicita a
axuda, e tamén, unha actividade asociada ao epígrafe do IAE «861.2
ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES» dende o 27 de febreiro de 2019.
B) Incumprimento do artigo 1.4.b) das bases reguladoras. O proxecto non
presenta un custo subvencionable igual ou superior a 25.000,00€.
O importe neto do investimento e gastos subvencionables que resulta da
avaliación é de 15.000,00€. Este importe é inferior ao mínimo esixido.
Detraese o concepto de «Obra civil para construción, reforma ou habilitación de
instalacións en bens inmobles en propiedade» dos investimentos
subvencionables polo incumprimento do artigo 5.8 das bases reguladoras onde
se indica as condicións que teñen que cumprir os conceptos subvencionables.
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Titular

Título do proxecto

Motivo de denegación
Só presenta unha oferta.

IG107.2019.1.55

GRABADOS LASER, S.L. (B27509207) Proxecto empresarial de novos emprendedores

Incumprimento do artigo 1.4.b) das bases reguladoras. O proxecto non
presenta un custo subvencionable igual ou superior a 25.000,00€.
O proxecto presenta algúns investimentos que non son subvencionables. O
importe neto do investimento e gastos subvencionables que resulta da
avaliación é de 21.780,00€. Este importe é inferior ao mínimo esixido.

IG107.2019.1.61

77464571L

Proxecto empresarial de novos emprendedores

Incumprimento do artigo 1.4.b) das bases reguladoras. O proxecto non
presenta un custo subvencionable igual o superior a 25.000,00€.
O proxecto presenta axustes logo do requirimento de emenda e algúns
investimentos non son subvencionables. O importe neto do investimento e
gastos subvencionables que resulta da avaliación é de 23.811,81€. Este
importe é inferior ao mínimo esixido.

IG107.2019.1.82

54869734Z

Proxecto empresarial de novos emprendedores

Incumprimento do artigo 1.2 das bases convocatorias onde se indica que os
proxectos deben de presentar un custo subvencionable igual ou superior a
25.000 € e non superior a 500.000 €. O proxecto presenta un custo
subvencionable de 18.337 €. As razóns deste custe subvencionable son as
seguintes:
Detraense 400 euros do concepto de franquía para axustalo ao importe de
2.000 € de canon de acceso recollido no contrato aportado en resposta ao
requerimento
Detráense 36.543,62 euros do concepto de acondicionamento do local, ao
incumprirse o artigo 5.5 das bases reguladoras onde se indica que "No caso de
reforma en inmobles arrendados, o contrato de arrendamento deberá ser por
un período mínimo de 5 anos desde a data prevista de finalización do proxecto,
e deberá manterse o arrendamento ata transcorrido o dito período." segudo
consta na documentación aportada, o contrato de aluguer remata o 30/06/2024
e a data prevista de finalización do proxecto indicada no cuestionario é o
31/12/2019, polo cal non se acadan os cinco anos.
Detraense 11.153 euros do concepto de aluguer para axustar o importe ao
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recollido no o artigo 5.1.b 1º das bases da convocatoria onde se indica que
son subvencionables os gastos de alugamento de bens inmobles (co límite do
30 % do custo total subvencionable), ata un prazo máximo de dez meses. O
concepto total subvencionable -tras as detraccións de 36.543,62 euros do
concepto de acondicionamento do local e de 400 euros do concepto de
franquía para axustalo ao importe de 2.000 € de canon de acceso recollido no
contrato- é de 29.490 €.
O 30% deste concepto é 8.847 €, esto é a cuantía máxima de aluguer
subvencionable.

IG107.2019.1.84

VALKIA
CONSULTORES,
(B27859552)

S.L. Proxecto empresarial de novos emprendedores

Incumprimento do artigo 4º1 a) das bases reguladoras onde se indica queo
capital terá que atoparse maioriatairamente participado pola suma das
participacións de persoas físicas que cumpran a condición de novo
emprendedor segundo o establecido no artigo 1.2. Dos datos aportados no
cuestionario de solicitude consta que ***** é titular do 100% das participacións
da empresa solicitante.
Incumprimento do artigo 1.2 das bases reguladoras onde se indica que se
considera novo emprendedor aquela persoa física que desempeñando unha
actividade económica por conta propia no momento da solicitude da axuda non
teña unha antigüidade da alta no réxime especial de traballadores autónomos
(RETA), superior aos 42 meses na data de presentación da solicitude
Na documención aportada xunto coa solicitude figura que ***desenvolve unha
actividade dende o 1/09/2014 o que supera os 42 meses respecto ao momento
da solicitude (27/06/2019)

IG107.2019.1.92

44834473K

Proxecto empresarial de novos emprendedores

Incumprimento do artigo 1.4.b), das Bases da convocatoria que establecen
que, “poderán ser subvencionables proxectos promovidos por novos
emprendedores cun investimento subvencionable igual ou superior a 25.000 e
non superior a 500.000 €”. Na información aportada no cuestionario de
solicitude o proxecto indícase unha base subvencionable de 14.930 €,
cantidade que non acada o investimento mínimo establecido.

IG107.2019.1.94

77594654Z

Proxecto empresarial de novos emprendedores

Incumprimento do artigo 3º das bases da convocatoria
Onde se indica que estas axudas son compatibles con outras axudas ou
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Título do proxecto

Motivo de denegación
subvencións públicas sempre que a contía das axudas acumuladas non supere
as porcentaxes máximas establecidas no artigo 6 destas bases. Non obstante,
estas axudas están suxeitas ao réxime de incompatibilidades establecido no
artigo 65.11 do mencionado Regulamento (UE) 1303/2013, de xeito que unha
operación poderá recibir axuda dun ou varios fondos EIE ou dun ou varios
programas e doutros instrumentos da Unión, a condición de que o gasto
declarado nunha solicitude de pagamento correspondente a un dos fondos EIE
non se declare para solicitar axuda doutro fondo ou instrumento da Unión, ou
axuda do mesmo Fondo no marco dun programa operativo distinto. O importe
do gasto que deberá consignarse nunha solicitude de pagamento dun fondo
EIE pode ser calculado para cada fondo EIE e para o programa ou programas
de que se trate a pro rata, conforme o documento en que se establezan as
condicións da axuda.
A titular do expediente ten concedida unha axuda co expediente ig
233.2019.1.43 para o proxecto de laboratorio de anatomía patolóxica
veterinaria. Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (FEADER).

IG107.2019.1.95

Ursa no freixo, S.C. (F27507458)

Proxecto empresarial de novos emprendedores

Da documentación e datos que constan no expediente obsérvase que *** (socio
ao 50%) leva de alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA)
dende o 1/06/2015, polo tanto non é novo emprendedor segundo o artigo 1.2
das bases reguladoras, nas que se indica que un novo emprendedor será
aquela persoa física que non supere os 42 meses de alta no réxime especial de
traballadores autónomos (RETA) no momento de solicitude da axuda
(27/06/2019). Da documentación e datos que constan no expediente
obsérvase que *** leva de alta no réxime especial de traballadores autónomos
(RETA) dende o 1/06/2013 superando os mencionados 42 meses.
Incumprimento do indicado no artigo 4.1.a). das bases reguladoras da axuda
para novos emprendedores no cal se indica que o capital terá que atoparse
maioritariamente participado pola suma das participacións de persoas físicas
que cumpran a condición de novo emprendedor segundo o establecido no
artigo 1.2. Da documentación e datos que constan no expediente, obsérvase
que a distribución do capital social entre os socios (*** e *** é do 50% para
cada un).
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Expediente núm.
IG107.2019.1.97

Titular
LAREIRA DE
(B32489270)

Título do proxecto

CORTECADELA,S.L Proxecto empresarial de novos emprendedores

Motivo de denegación
Da documentación e datos que constan no expediente obsérvase que ***(socio
ao 50%) leva de alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA)
dende o 1/06/2015, polo tanto non é novo emprendedor segundo o artigo 1.2
das bases reguladoras, nas que se indica que un novo emprendedor será
aquela persoa física que non supere os 42 meses de alta no réxime especial de
traballadores autónomos (RETA) no momento de solicitude da axuda
(27/06/2019). Da documentación e datos que constan no expediente
obsérvase que *** leva de alta no réxime especial de traballadores autónomos
(RETA) dende o 1/06/2015 superando os mencionados 42 meses.
Incumprimento do indicado no artigo 4.1.a). das bases reguladoras da axuda
para novos emprendedores no cal se indica que o capital terá que atoparse
maioritariamente participado pola suma das participacións de persoas físicas
que cumpran a condición de novo emprendedor segundo o establecido no
artigo 1.2. Da documentación e datos que constan no expediente, obsérvase
que a distribución do capital social entre os socios (*** e *** é do 50% para
cada un).
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ANEXO III
Solicitudes arquivadas
CONVOCATORIA 2019.1 DAS AXUDAS PARA NOVOS EMPRENDEDORES, COFINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL NO
MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020 (GALICIA EMPRENDE)

Expediente núm.

Titular

Título do proxecto

Motivo de arquivo

IG107.2019.1.3

44475273N

Proxecto empresarial de novos emprendedores

ARQUIVO POR NON ACHEGAR DOCUMENTACIÓN

IG107.2019.1.7

189017352

Proxecto empresarial de novos emprendedores

ARQUIVO POR NON ACHEGAR DOCUMENTACIÓN

IG107.2019.1.19

78811031J

Proxecto empresarial de novos emprendedores

ARQUIVO POR NON ACHEGAR DOCUMENTACIÓN

IG107.2019.1.29

76732762R

Proxecto empresarial de novos emprendedores

ARQUIVO POR NON ACHEGAR DOCUMENTACIÓN

IG107.2019.1.36

36100214N

Proxecto empresarial de novos emprendedores

ARQUIVO POR NON ACHEGAR DOCUMENTACIÓN

IG107.2019.1.37

33560039A

Proxecto empresarial de novos emprendedores

ARQUIVO POR NON ACHEGAR DOCUMENTACIÓN

IG107.2019.1.52

53117382D

Proxecto empresarial de novos emprendedores

ARQUIVO POR NON ACHEGAR DOCUMENTACIÓN

IG107.2019.1.59

76911522M

Proxecto empresarial de novos emprendedores

ARQUIVO POR NON ACHEGAR DOCUMENTACIÓN

IG107.2019.1.60

47370454E

Proxecto empresarial de novos emprendedores

DESISTENCIA DO SOLICITANTE
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Expediente núm.

Titular

Título do proxecto

Motivo de arquivo

IG107.2019.1.63

32822915Y

Proxecto empresarial de novos emprendedores

DESISTENCIA DO SOLICITANTE

IG107.2019.1.64

26209128F

Proxecto empresarial de novos emprendedores

ARQUIVO POR NON ACHEGAR DOCUMENTACIÓN

IG107.2019.1.65

BRAELI
FISIOTERAPIA,
(B70582978)

S.L. Proxecto empresarial de novos emprendedores

ARQUIVO POR NON ACHEGAR DOCUMENTACIÓN

IG107.2019.1.68

CUADRIANGULO
(B94184611)

S.L. Proxecto empresarial de novos emprendedores

ARQUIVO POR NON ACHEGAR DOCUMENTACIÓN

IG107.2019.1.74

53489625C

Proxecto empresarial de novos emprendedores

DESISTENCIA DO SOLICITANTE

IG107.2019.1.80

GARCIA ROBATA, S.L. (B27834308)

Proxecto empresarial de novos emprendedores

DESISTENCIA DO SOLICITANTE

IG107.2019.1.81

YOUNG&BOLD, S.L. (B70578018)

Proxecto empresarial de novos emprendedores

ARQUIVO POR NON ACHEGAR DOCUMENTACIÓN

IG107.2019.1.96

ALENTO SERVIZOS ASISTENCIAIS, Proxecto empresarial de novos emprendedores
S.L.U. (B94183639)

ARQUIVO POR NON ACHEGAR DOCUMENTACIÓN

CÚBICO,
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