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DOG nº 250 del 30 A finalidade deste programa é a
Servizo de Emprego https://
de decembro de
Autónomo
sede.xunta.gal/
concesión dunha axuda económica a
2021.

Prazos
31/12/2021 - 30/09/2022

aquelas persoas desempregadas que Teléfono: 9815456 detalle-

procedemento?
actividade empresarial ou profesional Email: autónomos. codtram=TR341
D&ano=2022&n
en Galicia como traballadoras
emprego@xunta.g umpub=1&lang=
autónomas ou por conta propia, para
al
es
facer fronte aos distintos gastos
pretendan desenvolver a súa

25/ 981957590

xerados no comezo da súa actividade
laboral. Ao amparo desta orde
subvencionaranse as altas na
Seguridade Social ou en mutualidade
de colexio profesional que, cumprindo
os requisitos e condicións
establecidas nela, formalícense desde
o 1 de outubro de 2021 ata o 30 de
setembro de 2022, ambos inclusive.

Bono autónomos.
Procedemento
TR341Q

DOG nº 250 del 30 80 % da actividade para subvencionar Servizo de Emprego https://
de diciembre de
Autónomo
sede.xunta.gal/
cun límite máximo de 3.000 euros de
2021

axuda polo conxunto de actividades

Teléfono: 9815456 detalle-

14/01/2022 - 14/02/2022

subvencionables, e o resto do gasto
será a cargo da persoa beneficiaria.

LIÑAS:
Liña 1, mellora da competitividade a
través dos seguintes servizos: • Plan
estratéxico do negocio. • Plan de
reorientación do negocio. • Plan de
refinanciamento. • Plan de márketing..
• Plan de eficiencia enerxética. • Plan
de biodiversidade. • Plan de
comunicación do negocio. • Plan de
transformación dixital.
Liña 2, mellora da competitividade a
través dos seguintes investimentos: •
Compra de maquinaria. • Compra
e/ou instalación para a mellora da
eficiencia enerxética. • Investimentos
para a substitución de combustibles
fósiles ou materiais críticos ou
escasos. • Compra de utillaxe e
ferramentas. • Reforma do local do
negocio. • Equipamento informático. •
Equipamento de oficina e/ou negocio.

25/ 981957729

procedemento?
Email: autonomos. codtram=TR341
Q
emprego@xunta.g
al

• Rótulos. • Aplicacións informáticas,
páxinas web, apps e redes sociais. •
Deseño de marca.

Programa Moves III
IN421R

DOG nº 149 de 5
de agosto de 2021.

13/09/2021 - 02/01/2024
Xerencia do Inega https://
Programa de incentivos 1.
Adquisición de vehículos eléctricos Teléfono: 9815415 sede.xunta.gal/
enchufables e de pila de combustible
detalle00
(en diante, Adquisición de vehículos
procedemento?
Email:
inega.info
eléctricos).
langId=es_ES&c
@xunta.gal
odtram=IN421R
Programa de incentivos 2.
www.inega.gal
Implantación de infraestrutura de
recarga de vehículos eléctricos.

Beneficiarios:1º. As persoas físicas
que desenvolvan actividades
económicas, polas que ofrezan bens
e/ou servizos no mercado, nese caso
haberán de estar dados de alta no
Censo de Empresarios, Profesionais e
*Retenedores da Axencia Estatal de
Administración Tributaria.
2º. As persoas físicas maiores de
idade, fóra dos casos de
discapacidade, que poderán ser
menores de idade, con residencia

fiscal en España e non incluídas no
anterior apartado.
3º. As comunidades de propietarios,
reguladas pola Lei 49/1960, do 21 de
xullo, sobre propiedade horizontal,
que haberán de cumprir co previsto na
Lei 38/2003, do 17 de novembro, e en
particular, co establecido no seu
artigo 11.3.
4º. As persoas xurídicas, validamente
constituídas en España no momento
de presentar a solicitude, e outras
entidades, con ou sen personalidade
xurídica, cuxo número de
identificación fiscal (NIF) comece
polas letras A, *B, *C, D, E, *F, *G,
*J, R ou *W. Tamén serán elixibles as
entidades de conservación de
polígonos ou sociedades agrarias de
transformación cuxo NIF comece por
*V.
5º. As entidades locais conforme o
artigo 3 da Lei 7/1985, do 2 de abril,

reguladora das bases do réxime local,
e o sector público institucional de
calquera administracións públicas a
que refírese o artigo 2.2 da Lei
40/2015, do 1 de outubro, de réxime
xurídico do sector público, sempre
que non exerzan actividades
económicas polas que ofrezan bens e
servizos no mercado nese caso
consideraranse incluídas no anterior
ordinal 4º.
5º. As entidades locais conforme o
artigo 3 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local,
e o sector público institucional de
calquera administracións públicas a
que refírese o artigo 2.2 da Lei
40/2015, do 1 de outubro, de réxime
xurídico do sector público, sempre
que non exerzan actividades
económicas polas que ofrezan bens e
servizos no mercado nese caso
consideraranse incluídas no anterior
*ordinal 4º

Galicia Rural
Emprende
IG501A

DOG nº 1 de 3 de
enero de 2022

Con carácter xeral, serán
subvencionables as seguintes
actividades:
a) Talleres e fábricas destinados á
produción de bens e materiais.
Non obstante o anterior, os
investimentos relacionados coa
utilización da madeira como materia
prima ou fonte de enerxía limitaranse
ás operacións de segunda
transformación.
*b) Transformación e/ou
comercialización de produtos
agrarios, cando o produto final do
proceso de transformación e/ou
comercialización derivado dos
investimentos non estea incluído no
anexo *I do Tratado de
funcionamento da Unión Europea
(*TFUE).
*c) Prestación de servizos a empresas
en calquera sector económico
(agricultura, *silvicultura, sector

Instituto Galego de https://
Promoción
sede.xunta.gal/
Económica – IGAPE

detalleTeléfono: 9008151 procedemento?
codtram=IG501
51
Email: informa@igA&ano=2022&n
umpub=1&lang=
ape.es
es

04/01/2022 - 08/03/2022

industrial e de servizos...).
d) Prestación de servizos sociais
(garderías, coidado de anciáns, de
persoas con discapacidade, granxas
escola...).
e) Actividades de lecer, recreativas e
deportivas.
*f) Artesanía e actividades artesanais.
*g) Actividades baseadas nas novas
tecnoloxías da información e da
comunicación (TIC), innovación
tecnolóxica e comercio electrónico.
*h) Actividades nos sectores da
enxeñería, arquitectura, servizos
técnicos, limpeza industrial,
contabilidade, veterinaria.
*i) Comercio polo miúdo de produtos
non incluídos no anexo *I do *TFUE.
*j) No sector da hostalería,
exclusivamente a creación de novos
restaurantes situados en construcións

patrimoniais singulares (pazos,
muíños, patrimonio industrial,
pallozas, faros…) que fagan uso do
produto de proximidade.
Axudas adquisición de
vehículos taxi
DOG 28/12/21
adaptados a persoas
con mobilidade
reducida ( Eurotaxi),
vehículos taxi
emisións cero e
vehículos taxi ECO
Procedemento IF303A

29/12/2021 - 14/10/2022
Servizo de
1. O obxecto desta orde é fixar as
https://
Coordinación dos
bases reguladoras para a concesión de
sede.xunta.gal/
Plans de Transporte
axudas a persoas titulares de
detalleTeléfono:
981995053/
autorizacións de transporte da serie
procedemento?
881995077
VT-N para a adquisición de vehículos
codtram=IF303A
Email: formacion.tran
taxi adaptados a persoas con
&ano=2022&nu
sportes@xunta.gal
mobilidade reducida (Eurotaxi),
mpub=1&lang=e
https://
vehículos taxi de emisións cero e
s
infraestruturasemobili
vehículos taxi do tipo eco.

dade.xunta.gal/

2. Así mesmo, por medio desta orde
convócanse ditas subvencións para o
ano 2022 (código de procedemento
*IF303A). En concreto, poderán ser
obxecto de subvención os vehículos
novos que se adquiran entre o 1 de
outubro de 2021 e a data establecida
nesta orde para xustificar a axuda (31
de outubro de 2022). Con todo, esta
data límite do 31 de outubro para
xustificar só será de aplicación a

aqueles interesados que reciban a
notificación de concesión con
posterioridade ao 31 de agosto *do
2022, de conformidade co artigo 18.1
desta orde.
3. O procedemento de concesión das
axudas será o de concorrencia non
competitiva, #de acordo con o
previsto no artigo 19.2 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia.
Programa PREE 5000 DOG 04/11/2021 Programa de axudas para actuacións
de rehabilitación enerxética en
Procedemento VI406D
edificios existentes en municipios de
reto demográfico, con carácter
plurianual

Kit Dixital’ para
dixitalizar a pemes e
autónomos

BOE 30/12/2021 Axudas para a dixitalización de
pequenas empresas, microempresas e
persoas en situación de

03/01/2022 - 30/09/2022
https://
sede.xunta.gal/
detalleprocedemento?
Teléfono: 981541981
codtram=VI406
D&ano=2021&n
umpub=1&lang=
es

Servizo de
Coordinación e
Información en
Materia de Vivenda

https://boe.es/
boe/dias/
2021/12/30/

Ministerio de
Asuntos
Económicos e
Transformación
Dixital

autoemprego(en diante, Programa),
que ten por obxecto a adopción de
solucións de dixitalización incluídas
no Catálogo de Solucións de
Dixitalización do Programa.

pdfs/BOE-A2021-21873.pdf

