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TÍTULO 
RESOLUCIÓN  do  25  de  novembro  de  2013.  Axudas  do  Igape  para  a 
contratación  de  Xestores  Igapex  de  internacionalización  (IG166) 
(DOG Nº 229 DO 29/11/2013 – DOG Nº 244 DO 23/12/2013). 

 
OBXECTO 

 
Subvencións  á  contratación  laboral  para  a  realización  de  actividades 
relacionadas coa prospección de novos mercados. 
 

ÓRGANO 
CONVOCANTE 

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).   

BENEFICIARIOS 

Empresas  (que  dispoñan  dun  PROXECTO  DE  INTERNACIONALIZACIÓN  da 
propia empresa solicitante e dun DIAGNÓSTICO POSITIVO do potencial de 
internacionalización  da  propia  empresa  solicitante  a  través  de  programas 
do IGAPE). 
Organismos  intermedios: Asociacións empresariais, consellos  reguladores,  
clústers  empresariais  e  centros  de  tecnoloxía  e  de  apoio  á  innovación 
tecnolóxica. 

CONCEPTOS  
SUBVENCIONABLES 

A. O  salario  bruto  anual  da  contratación  por  conta  allea  dun  xestor 
Igapex de internacionalización, a tempo compleo ou parcial, durante 
un máximo de 12 meses de vixencia do contrato laboral. 

B. Serán  subvencionables  únicamente  as  percepcións  salariais  (que 
coticen  á  Seguridade  Social):  salario base,  complementos  salariais, 
gratificacións  extraordinarias,  etc.).  As  percepcións  non  salariais: 
indemnizacións,  suplidos  (dietas,  gastos  de  viaxe,  pluses  de 
transporte,  etc.),  prestacións  da  Seguridade  Social,  finiquito,  etc. 
non se considerarán subvencionables 

C. Un  mesmo  xestor  pode  ser  obxecto  de  varias  contratacións 
subvencionadas  contemporáneas,  a  tempo  parcial,  por  distintos 
beneficiarios. 

D. O  contrato  laboral  deberá  formalizarse  no  prazo  máximo 
improrrogable dun mes desde o día  seguinte ao da notificación da 
resolución de concesión. 

E. O prazo de execución do proxecto subvencionable iniciarase o 1 de 
xaneiro do exercicio da convocatoria e rematará na data establecida 
na  resolución de  concesión,  sen que nunca poida exceder o 31 de 
maio de 2015. 

F. Só se concederá unha axuda por solicitante e convocatoria. No caso 
de solicitantes que recibísen esta axuda en anteriores convocatorias, 
só se lles concederá una nova axuda no caso de que xustifiquen que 
fixeron un contrato  laboral fixo ao xestor que foi obxecto de axuda 
nunha convocatoria anterior, ou no caso de que o xestor que se vai 
contratar  sexa  para  traballar  nun  país  distinto  ao  indicado  en 
solicitudes de anteriores convocatorias. En todo caso, a contratación 
dun mesmo xestor só poderá ser subvencionada unha vez por cada 
solicitante. 
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REQUISITOS 

O xestor deberá reunir os seguintes requisitos: 

1. Elexido polo beneficiario de entre os integrantes da bolsa de traballo 
denominada Xestores Igapex (www.igape.es). Esta bolsa de xestores 
Igapex está aberta a novas  incorporacións de persoal que reúna os 
requisitos exixidos. 

2. O  obxecto  do  contrato  laboral  é  a  realización  –nun  centro  de 
traballo en Galicia ou no estranxeiro‐ de actividades relacionadas co 
comercio exterior. 

3. Deberá  ser  dado  de  alta  nun  grupo  01  ou  02  de  cotización  á 
Seguridade Social. 
 

ECLUXIÓNS 

- A exclusión refírese ao parentesco do xestor que se vai contratar cos 
cargos  de  dirección, membros  dos  órganos  de  administración,  ou 
con outras empresas do mesmo grupo empresarial. 

- Exclúense  os  contratos  con  persoas  que  tivesen  algunha  relación 
laboral co solicitante nos tres exercicios anteriores. 

 

CONDICIÓNS 
ECONÓMICAS 

A contía da axuda para os contratos laborais será do 75 % do salario bruto 
anual. Non son subvencionables as prestacións da Seguridade Social. 

 

O porcentaxe da axuda pode incrementarse: 

 Se o  solicitante  ten o  seu domicilio  social ou  centro de  actividade 
obxecto  nas  localizacións  preferentes  (provincias  de  Ourense  ou 
Lugo,  comarcas  de  Ferrol,  Eume  e Ortegal  e  da  Costa  da Morte), 
engadiranse 5 puntos porcentuais máis. 

 Se o xestor ten 30 ou menos anos e leva 12 meses ou máis en paro, 
engadiranse 5 puntos porcentuais máis.  

 Se o solicitante é un clúster galego o unha empresa pertencente a 
algún clúster galego, engadiranse 5 puntos porcentuais máis. 

 

O límite máximo da axuda é de 15.000 € se o centro de traballo de destino 
do xestor está en Galicia; e de 25.000 € se é no estranxeiro.  
 
Para  contratos  a  tempo  parcial,  estes  importes máximos  reduciranse  na 
mesma proporción que a redución do tempo de traballo.  

 

PRAZO DE 
SOLICITUDES 

 

 

Remata o 3 de febreiro de 2014. 

LEXISLACIÓN  http://app.igape.es/.axudas/ver_pdf.asp?cod=3204 
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ASISTENCIA TÉCNICA 

 Dpto. de Promoción Exterior e Relacións Internacionais 
Confederación Empresarial de Ourense 
María Fernández  
Teléfono: 988 391 110  
Mail: europeos@ceo.es 
 

 Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)    
Presentación de solicitudes: www.tramita.igape.es 
Teléfonos: 902 300 903 ou 981 541 147 

 


