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03/03/2022 Mellora eficiencia enerxética en vivendas VI406E 

ORDE DOG Nº 43, 3 de marzo de 2022. 

Solicitar Ata 14 de outubro de 2022 

Beneficiarios 

Persoas físicas propietarias, usufrutuarias ou arrendatarias de vivendas.  
As persoas beneficiarias das axudas poderán facultar e autorizar, mediante o 
correspondente acordo, que un axente ou xestor da rehabilitación actúe por conta 
de aquelas 
 

Obxecto 

Convocar o programa de axudas ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética 
nas vivendas, coa finalidade de financiar actuacións ou obras de mellora da eficiencia 
enerxética nas vivendas. Concesión por concorrencia NON COMPETITIVA ata 

esgotar o crédito dispoñible. 
 

Importe 
 

40% do custo da actuación, cun límite de 3.000E€ 
 

Información Concello Ponteceso. Axente Emprego e Desenvolvemento Local. 981.71.40.00 
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05/04/2022 Mellora enerxética para autónomos e pemes con actividade de 
comercio, hostalería, artístico-recreativas e outros servizos (BONO 

ENERXÍA PEME) IN417Z 

ORDE DOG Nº 66, 5 DE ABRIL DE 2022. 

Solicitar Ata 14 de xullo de 2022. 

Beneficiarios 

Empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos que teña domicilio 
social ou centro de traballo en Galicia e cuxa actividades estea incluída entre as 
seguintes seccións:  

 G (comercio por xunto e polo miúdo, divisións 45 a 47 incluídas);  

 I (hostalería, divisións 55a 56 incluídas); 

 R (actividades artísticas, recreativas e de entretemento, divisións 90 a 93 
incluídas).  

 S (outros servizos, divisións 95 e 96). 
 

Obxecto 

Concesión de subvencións para a realización de proxectos de mellora enerxética: 
 

 BONO ENVOLVENTE: elementos de control solar toldos ou láminas de 
control solar e/ou térmico 
 

 BONO ILUMINACIÓN: renovación de equipamentos de iluminación interior 
e/ou exterior.  
 

 BONO INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS: mellora da eficiencia enerxética en 
instalacións eléctricas que garanta unha subministración con calidade e 
fiabilidade. 
 

 BONO EQUIPAMENTO: renovación do equipo consumidor enerxía, 
cafeteiras, lavalouzas, lavadoras, secadoras, pasadoras de ferro...);  
 

 BONO CLIMATIZACIÓN (equipamentos que permitan reducir o consumo de 
enerxía das instalacións climatización, ventilación e auga quente sanitaria) 
 

 BONO INMÓTICA(sistemas domóticos e/ou inmóticos que permitan xestionar 
a enerxía) 

 

Importe 
 

80% do costo elexible da actuación. Máximo 6.000€ solicitude 
 

INFORMACIÓN Concello Ponteceso. Axente Emprego e Desenvolvemento Local. 981.71.40.00 
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05/04/2022 PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS 
EMPRESAS DOS SECTORES INDUSTRIAIS E ESERVIZOS IN417Y 

ORDE DOG nº66, 5 de abril de 2022. 

Solicitar Ata o 3 de outubro de 2022 
 

Beneficiarios 

Empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos que teñan domicilio 
social ou algún centro de traballo en Galicia, incluídas no sector servizos ou na 
industria:  
 

 Sector servizos (actividades incluídas nas seccións 
G,H,I,J,L,M,N,O,P,Q,R,S.T ou U CNAE 2009;  
 

 Sector industria, empresas cuxo CNAE 2009 comoce pola división 07 a 39,  
excluídas as que comecen pola división 10.2 e 12. 2. 

 

 Empresas de servizos enerxéticos 
 

Obxecto 
Concesión de subvencións para a consecución de aforro e eficiencia enerxética nas 
empresas do sector industria e servizos 
 

Importe 
 

35% do custo elixible da actuación, incrementarase un 20% no 
caso de axudas a pequenas empresas e un 10% no caso de  

medianas empresas 
Axuda máxima por proxecto 500.000€.  
Axuda máxima por empresa:1.000.000€ 

 

INFORMACIÓN Concello Ponteceso. Axente Emprego e Desenvolvemento Local. 981.71.40.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:concello@ponteceso.net
http://www.ponteceso.net/
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN417Y


 
Teléf.: 981 714 000Fax: 981 715 028 

Fax: 981 715 028 
concello@ponteceso.gal 

www.ponteceso.gal 
CIF: P1506900H 

REL:01150682 
RELG:MU2000/15 

 

CONCELLO DE PONTECESO 
Rúa Concello, 18 – 15110 PONTECESO (A Coruña) 

 

 

 

20/04/2022 PRÁCTICA PROFESIONAL E FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 
BRANDAS DAS PERSOAS MOZAS MENORES 30 ANOS 

(PROGRAMA TALENTO 30) TR353C  

ORDE DOG nº75, mércores, 20 de abril de 2022 

Solicitar Ata o 30 de setembro de 2022 

Beneficiarios 

Empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas persoas 
autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de 
personalidade xurídica, que contraten traballadores/as por conta allea para prestaren 
servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma Galega. 

Obxecto 

Bases pola que se rexerá, en réxime de concorrencia NON COMPETITIVA e no 
ámbito da Comunidade Autónoma Galega, subvencións para facilitar un período de 
práctica profesional acompañada dun proceso de formación para o emprego ás 
persoas menores de 30 anos, facilitando a inserción laboral das persoas mozas en 
Galicia, e dotándoas de competencias para o emprego que as acompañen durante a 
súa vida laboral, coa finalidade de promover a súa empregabilidade e a retención do 
talento mozo na nosa Comunidade Autónoma. 
Empresas posibilidade de obter axudas para a contratación de menores de 30 anos a 
través de dúas liñas: 
 

 LIÑA 1: Programa talento 30 en prácticas, contratos para a obtención de 
práctica profesional, subscritos con persoas traballadoras menores de 30 
anos, con título universitario, título grao medio ou superior, especialista, 
máster profesional ou certificado do sistema de formación profesional ou 
persoas que posúan un título equivalente de ensinanzas artísticas ou 
deportivas do sistema educativo, que habiliten ou capaciten para o exercicio 
da actividade. 
 

 LIÑA 2: Programa talento 30 formación en alternancia, contratos de 
formación en alternancia que se realicen con persoas traballadoras menores 
de 30 anos, poderanse celebrar con persoas que carezan de cualificación 
profesional recoñecidas polas titulacións ou certificados requiridos para 
concertar un contrato formativo para a obtención de práctica profesional. 

Importe 
 

Contía máxima: 

 

 20.225€ para persoas mozas contratadas nos grupos de cotización 1 a 2: 

16.625€ para contratación e 3.600€ para formación. 
 

 16.900€ para persoas mozas contratadas nos grupos de cotización 3 a 7: 

13.300€ para contratación e 3.600€ para formación. 
 

 13.575€ para persoas mozas contratadas nos grupos de cotización 8 a11: 

9.975€ para contratación e 3.600 para formación.  
 
 

INFORMACIÓN Concello Ponteceso. Axente Emprego e Desenvolvemento Local. 981.71.40.00 
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21/04/2022 ACCESO AO CRÉDITO DS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS, 
INSTRUMENTADAS MEDIANTE CONVENIO COAS SOCIEDADES 

DE GARANTÍA RECÍPROCA E ENTIDADES CRÉDITO ADHERIDAS 
IG535A 

ORDE DOG Nº76, xoves, 21 abril de 2022 

Solicitar Ata 30/09/2022 

Beneficiarios 

Pequenas e medianas empresas cos seguintes requisitos: 

 Domicilio fiscal e desenvolvan a súa actividade económica en Galicia. 

 Cumpran os requisitos e condicións establecidos para a correspondente liña de financiamento. 
Persoas físicas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens, as sociedades civís, 
ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado. 

Obxecto 
Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequena e medianas empresas, instrumentadas mediante 
convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), sociedades de garantía 
recíproca (SGR) e as entidades de crédito adheridas. 

Importe 
 

ANEXO I: Modalidades de liñas de financiamento 

 Préstamos avalados para o crecemento da pemes (Reaval crecemento). Favorecer o acceso a 
préstamos a longo prazo para financiar investimentos produtivos e/ou circulante estrutural por 
parte das pemes galegas. 

1. Igape reavalará ata un máximo do 25% do risco asumido polas SGR como 
primeiros avalistas. Beneficiaria formalizar un préstamo que se avalará a longo 
prazo, un mínimo do 40% do seu principal será aplicado para financiar 
investimentos produtivos e/ou capital corrente, un máximo do 60% poderá ser 
aplicado á cancelación de débedas con entidades financeiras non avaladas pola 
SGR que conceda a operación e os préstamos poderán destinarse á cancelación 
ou reestruturación de débedas bancarias avaladas pola SGR que conceda a 
operación. 

2. Importe: Importe do préstamo que se avalará será igual ou superior a 3.000€ ou 
inferior a 1.000.000€ por convocatoria. 

 Operacións avaladas para o financiamento de tráfico comercial (Reaval Funcionamento). 
Favorecer o acceso a novo financiamento operativo, para o tráfico comercial das pemes galegas 
mediante liñas de crédito específicas para adianto de efectos comerciais e facturas, pólizas de 
pagamentos e provedores e pólizas de comercio exterior. 

1. Igape reavalará ata un 25% do risco asumido pola SGR como pirmeiros 
avalistas. O titular deberá formalizar un novo contrato de financiamento, que 
non implique a substitución doutro preexistente. 

2. Importe: Importe da liña de financiamento que se avalará será igual ou 
superior a 3.000€ e igual ou inferior a 600.000€. 

 Garantías ante terceiros vinculadas a operacións de tráfico ou avais técnicos ( 
Reaval Garantías). Favorecer a capacidade das pemes para outorgar garantías fronte a terceiros. 

1. Igape Reavalará ata o 25% un risco asumido polas SGR como primeiros avalistas. O 
titular deberá formalizar un novo contrato de financiamento, polo que se estableza unha 
liña de avais e fianzas prestadas pola  entidade de crédito ou SGR en garantía ante 
terceiros. 

2. Importe: Importe que se avalará será igual ou superior a 3.000€ e igual ou inferior a 
1.000.000€. 

 Préstamos avalados para financiar a operativa das pemes afectadas polas consecuencias 
económicas da invasión de Ucraína por Rusia (Reaval conflito Rusia-Ucraína). Favorecer o 
acceso a préstamos de longo prazo para financiar a operativa das pemes galegas afectadas polos 
incrementos dos prezos de materias primas e subministracións como consecuencia da invasión 
de Ucraína por Rusia. 

1. Igape reavalará un máximo do 25% do risco asumido polas SGR como primeiras 
avalistas. Poderá subvencionar a fondo perdido, mentres non se esgote a 
dispoñibilidade orzamentaria e mentres a beneficiaria non supere o seu límite de 
axudas de minimis e cumprir uns requisitos específicos. 

2. Importe: Importe do préstamo que se avalará será igual ou superior a 3.000€ ou inferior 
a 300.000€. 

 

INFORMACIÓN Concello Ponteceso. Axente Emprego e Desenvolvemento Local. 981.71.40.00 
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02/05/2022 AXUDAS AOS INVESTIMENTOS EN SISTEMAS DE XESTIÓN DE 
ESTERCOS EN GANDARÍA, TRANSFORMACIÓN NTEGRAL E 
MODERNIZACIÓN DE INVERNADOIROS,INVESTIMENTOS EN 

EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍAS RENOVABLES E 
APLICACIÓN DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN E TECNOLOXÍA 

4.0 NO SECTOR AGRÍCOLA E GANDEIRO 
MR406D;MR406E;MR406F; MR406G; 

ORDE DOG nº84, luns, 2 de maio de 2022 

Solicitar Ata o 4 de xullo de 2022 

Beneficiarios 
As empresas e as persoas traballadoras autónomas que cumpran os requisitos do punto 4.a) do cadro de 
especificacións. 

Obxecto 

 Investimentos nos sistemas de xestión de estercos en gandaría en Galicia: Favorecer a 
redución das emisións de gases contaminantes e de efecto invernadoiro nos sectores gandeiros, 
ben mediante accións relacionadas coa adaptación ou cubrición das balsas exteriores de estercos 
con ou sen aproveitamento enerxético na propia explotación, ben mediante investimentos 
orientados á mellora da xestión e aproveitamento dos estercos relacionados co tratamento ou 
valorización das dexeccións gandeiras. 
 

 Transformación integral e modernización de invernadoiros: Mellorar a competitividade e 
sustentabilidade dos produtos de cultivo baixo invernadoiro nos sectores de hortalizas, flor 
cortada e planta ornamental, favorecendo unha adecuada transición ecolóxica mediante a 
transformación integral e modernización de invernadoiros. 
 

 Investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables (biogás e biomasa agrícola): 
Apoiar os investimentos destinados a mellorar a eficiencia enerxética, así como a xeración de 
enerxía a partir de fontes renovables, en particular biogás e biomasa agrícola, fomentar a 
economía circular a través da valorización enerxética das dexeccións na gandaría para obter 
biogás a partir de esterco, que sirva para o autoconsumo enerxético nas granxas e as actuacións 
en materia de xestión, provisión e acondicionamento de biomasa de orixe agrícola, permitindo 
reducir o consumo final de enerxía fósil nas explotacións agropecuarias. 
 

 Agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro: Apoiar a agricultura 
e a gandería de precisión que contribúe de maneira significativa á seguridade alimentaria, á 
inocuidade dos alimentos e a promover unhas prácticas agrarias máis sustentables. A revolución 
dixital será fundamental na loita contra o cambio climático, polo que se necesita impulsar o 
desenvolvemento e implantación das devanditas tecnoloxías, a difusión da súa utilidade e a 
formación de usuarios para aproveitar todo o seu potencial. 

Importe 

 

Contía máxima: 
 

 Investimentos nos sistemas de xestión de estercos en gandaría en Galicia: 
Intensidade máxima das axudas será, con carácter xeral, dun 50% do custo elixible, 
excepto beneficiarios incluídos no punto 4.a) 2 deste anexo, cuxo límite máximo se 
establece nun 25%. Contía máxima dependerá da actuación que se solicite 

 Transformación integral e modernización de invernadoiros: intensidade máxima 
das axudas para cada unha das tipoloxías de investimento elixibles será: 

1. Investimentos tipo produtivo: 40% do custo elixible. 
2. Investimentos tipo non produtivo: 65% do custo elixible. 

 Investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables (biogás e biomasa 
agrícola): A intensidade máxima das axudas, para cada unha das actuacións 
subvencionables: 

1. Investimentos actuación 1) 30% do custo elixible. 
2. Investimentos actuación 2) 45% custo elixible. 

 Agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro: a 
intensidade máxima da axuda será do 40% dos custos elixibles 

 
 

INFORMACIÓN Concello Ponteceso. Axente Emprego e Desenvolvemento Local. 981.71.40.00 
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03/05/2022 PROGRAMA EXTRAORDINARIO DAS PERSOAS 
TRABALLADORAS AUTÓNOMAS E MICROEMPRESAS CON 

ACTIVIDADES PARALIZADAS POLA CRISE DO COVID-19  
IR760A 

ORDE DOG nº85, martes, 3 de maio de 2022 

Solicitar Ata o 3 de xuño de 2022 

Beneficiarios 

1. Persoas traballadoras autónomas de alta no RETA como persoas 
traballadoras por conta propia, as comunidades de bens ou sociedades civís, 
as microempresas e os mutualistas, sempre que estean de alta ou en 
situación asimilada, que teñan o seu domicilio fiscal en Galicia, que tivesen 
unha alta anterior ao 1 de xaneiro de 2019 e que acrediten unha baixada de 
facturación de, polo menos, o 65%. 

2. Persoas traballadoras autònomas de tempada que estean de alta no momento 
da presentación da súa solicitude e estivesen de alta un mínimo de 4 meses e 
un máximo de 9 meses no ano 2019. 

 

Obxecto 

Convocatoria pública de axudas para as persoas traballadoras autónomas e 
microempresas, especialmente paralizadas pola crise da COVID-19, no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
Finalidade é a concesión dunha axuda económica ás persoas traballadoras 
autónomas e microempresas, especialmente paralizadas, para facer fronte á situación 
económica motivada pola pandemia da COVID-19, que contribúa ao mantemento da 
actividade económica e do emprego. 

Importe 
 

En función da facturación que se acredite no ano 2019: 
 Facturación superior a 30.000€: 12.000€ 

 Facturación superior a a 20.000€ e ata 30.000€: 8.000€ 

 Facturación superior a 12.000€ e ata 20.000€: 6.000€ 

 Facturación superior a 8.000€ e ata 12.000€: 4.000€ 

 Facturación superior a 5.000€ e ata 8.000€: 2.000€ 

 Facturación igual ou superior a 4.000 e ata 5.000€:1.000€ 

 Autónomos de tempada os importes redúcense un 50%. 
 

INFORMACIÓN Concello Ponteceso. Axente Emprego e Desenvolvemento Local. 981.71.40.00 
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09/05/2022 AXUDAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A 
PARTICIPACIÓN DAS MULLERES SI437A 

ORDE DOG nº89, luns 9 de maio de 2022 

Solicitar Ata 9 de xuño de 2022 

Beneficiarios 

As asociacións de mulleres e federacións constituídas por estas, sen ánimo de 
lucro, que cumpran os requisitos, as condicións e as obrigas previstos nesta 
convocatoria e na normativa xeral de subvencións. 
 

Obxecto 

Axudas dirixidas ás asociacións de mulleres e ás federacións constituídas por 
estes, coa finalidade de fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a 
participación social e a calidade de vida das mulleres galegas, a través das seguintes 
liñas: 

 Liña 1: consolidación do movemento asociativo, destinada a compensar 
os gastos correntes que orixine o mantemento das asociacións de mulleres e 
das súas federacións. 

 Liña 2: Promoción das actuacións e actividades singularizadas en materia 
de igualdade, de prevención da violencia de xénero e de acompañamento das 
vítimas, con especial incidencia nas mulleres rurais, mulleres maiores e/ou 
mulleres en situación de vulnerabilidade, no marco do Pacto de Estado contra 
a violencia de xénero. 

 

Importe 

1. Liña 1:consolidación do movemento asociativo: 
1. Gastos correntes derivados do mantemento e funcionamento 

ordinario da entidade solicitante, xerados no período  comprendido entre 
o 1 de outubro de 2021 e o 30 de setembro de 2022. 

2. Contía máxima: 4.000€ 
2. Liña 2: promoción de actuacións e actividades singularizadas en materia 

de igualdade, de prevención da violencia de xénero e de acompañamento das 
vítimas, con especial incidencia nas mulleres rurais, mulleres maiores e/ou 
mulleres en situación de vulnerabilidade, realizadas entre o 1 de decembro de 
2021 e o 30 de novembro de 2022. 

 Contía máxima: 6.000€ 

INFORMACIÓN Concello Ponteceso. Axente emprego e desenvolvemento local. 981.71.40.00 
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CONCELLO DE PONTECESO 
Rúa Concello, 18 – 15110 PONTECESO (A Coruña) 

 

10/05/2022 SUBVENCIÓNS A ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS DE XESTIÓN 
PÚBLIICA E/OU PRIVADA,PARA A OBTENCION E /OU MANTEMENTO  

DA MARCA Q DE CALIDADE TURÍSTICA TU970A 

ORDE DOG nº90, martes 10 de maio de 2022 

Solicitar Ata 10 de xuño de 2022 

Beneficiarios 

1.- Categoría primeira: os concellos e as súas entidades instrumentais que xestionen 
os servizos públicos de competencia local. 
 
2.- Categoría segunda: as persoas físicas ou xurídicas privadas titulares de 
establecementos ou servizos turísticos, deberán reunir os requisitos destas bases e 
ter inscrita a actividade para a que se solicita a axuda no Rexistro de Empresas e 
Actividades Turísticas da Xunta de Galicia. 
 

Obxecto 

Concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, da Axencia de 
Turismo de Galicia, para os procesos de certificación de normas UNE que 
conduzan a obtención ou ao seguimento e renovación da marca Q de Calidade 
Turística do ICTE 
 

Importe 

A porcentaxe máxima de axuda sobre o investimento subvencionable calcularase en 
base a puntuación que alcancen os proxectos presentados: 

 5 a 100 puntos: 70% da axuda. 

 31 a 50 puntos: 65% da axuda. 

 0 a30 puntos: 60% da axuda. 
 

Casos de custos de auditoría externa derivados dos aprazamentos dos procesos de 
seguimento e/ou renovación correspondentes ao ano 2021, a contía da axuda terá 
unha intensidade do 30%. 
 
Non poderán superar os seguintes límites máximos: 
 

- 2.000€ para os procesos de 1ª certificación e/ou renovación da marca Q e de 
1.000€ para procesos de seguimento. 
 

- Solicitudes cuxa auditoría externa se realice mediante a modalidade multi-
site, importe máximo 3.000€ para procesos de 1ª certificación e/ou 
renovación da marca Q e de 2.000€ para procesos de seguimento. 

INFORMACIÓN Concello Ponteceso. Axente emprego e desenvolvemento local. 981.71.40.00 
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CONCELLO DE PONTECESO 
Rúa Concello, 18 – 15110 PONTECESO (A Coruña) 

12/05/2022 AXUDAS  ENMARCADAS NO PROGRAMA INICIATIVA XOVE 
BS306B 

ORDE DOG nº92, xoves 12 de maio de 2022 

Solicitar Ata 13 de xuño de 2022 

Beneficiarios 

 Grupos informais de persoas mozas que desexen realizar unha iniciativa 
xuvenil e que reúnan os requisitos do artigo 5. 
 

 Asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á mocidade e as 
súas respectivas federacións, sempre que, no caso destas últimas, o proxecto 
que presenten sexa diferente do que presenten, se é o caso, as asociacións 
xuvenís ou entidades prestadoras que formen parte da federación. 

Obxecto 

Concesión en réxime de CONCORRENCIA COMPETITIVA, axudas enmarcadas no 
programa Iniciativa Xove para a posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 
2022. 
Iniciativas xuvenís os proxectos liderados pola mocidade da Comunidade Autónoma 
Galega e nos cales as persoas novas sexan as verdadeiras protagonistas, a través da 
participación activa na planificación e na realización das actividades deseñadas por 
elas mesmas. 
 

Importe 

A contía da axuda concedida será igual á contía do orzamento do proxecto.  
 
Financiarase a través do programa Iniciativa Xove 100% do proxecto. 
 
O orzamento non poderá superar os 5.000€. 

Información Concello Ponteceso. Axente emprego e desenvolvemento local. 981.71.40.00 
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CONCELLO DE PONTECESO 
Rúa Concello, 18 – 15110 PONTECESO (A Coruña) 

16/05/2022 AXUDAS Á ELABORACIÓN DO LIBRO DO EDIFICIO EXISTENTE PARA A 
REHABILITACIÓN E REDACCIÓN DE PROXECTOS DE REHABILITACIÓN 

PROCEMENTO VI406G 

ORDE DOG nº94, luns, 16 de maio de 2022 

Solicitar Ata 30 de novembro de 2022 

Beneficiarios 

Ao abeiro do artigo 51 do Real Decreto 853/2021, do 5 de outubro, poderán ser beneficiarios: 

1. Persoas propietarias ou usufructuarias de vivendas unifamiliares illadas ou e 
agrupación en fila e de edificios existentes de tipoloxía residencial de vivenda 
colectiva, ben sexan persoas físicas ou teñan personalidade xurídica de natureza 
privada. 
 

2. As comunidades de persoas propietarias ou agrupacións de comunidades de persoas 
propietarias constituídas conforme a Lei de propiedade horizontal. 
 

3. As persoas propietarias que, de forma agrupada, sexan propietarias de edificios que 
reúnan os requisitos do art. 396 do Código Civil e non as outorgasen o título 
constitutivo de propiedade horizontal. 
 

4. As sociedades cooperativas compostas de forma agrupada por persoas propietarias 
de vivendas ou edificios. 

Obxecto 

Programa de axuda á elaboración do libro do edificio existente para a rehabilitación e a 
redacción de proxectos de rehabilitación, por CONCORRENCIA COMPETITIVA, ata esgotar 

o crédito dispoñible. 
 
Actuacións subvencionables: 

 Emisión do libro do edificio existente para a rehabilitación (liña A). 

 Redacción de proxectos técnicos de rehabilitación integral de edificios (liña B). 

Actuación non poderán estar iniciadas antes do 1 de febreiro de 2020. 
 

Importe 

Contía máxima para o Libro do edificio existente para a rehabilitación, obtida da seguinte 

forma: 
 

 Vivendas unifamiliares e edificios plurifamiliares de ata 20 vivendas: 700€, máis 

unha cantidade de 60€ por vivenda. 

 Edificios plurifamiliares de máis de 20 vivendas: 1.100€, máis unha cantidade de 

40€ por vivenda, cunha contía máxima de subvención de 3.500€ 
 

Se non se dispón do informe de avaliación do edificio ou documento análogo, a axuda poderá 
incrementarse ata nun 50%. 
Contía máxima Proxectos técnicos de rehabilitación integral de edificios, obtida da seguinte 
forma: 

 Vivendas unifamiliares e edificios plurifamiliares de ata 20 vivendas: 4.000€, máis 

unha cantidade de 700€ por vivenda. 

 Edificios plurifamiliares de máis de 20 vivendas: 12.000€, máis unha cantidade de 

300€ por vivenda, cunha contía máxima de subvención de 30.000€. 
 

Axente ou 
Xestor 

Rehabilitación 

As persoas ou entidades beneficiarias da axudas poderán facultar ou autorizar mediante o 
correspondente acordo, que un axente ou xestor da rehabilitación actúe por conta daquelas. 

É aquela persoa física o xurídica, ou entidade pública ou privada que poida realizar actuacións 
de impulso, seguimento, xestión e percepción de axudas públicas, mediante mecanismos de 
cesión do dereito de cobramento ou similares, acceso ao financiamento, elaboración de 
documentación ou proxectos técnicos ou outras actuacións necesarias para o desenvolvemento 
da actuacións subvencionables. 

Información Concello Ponteceso. Axente emprego e desenvolvemento local. 981.71.40.00 
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CONCELLO DE PONTECESO 
Rúa Concello, 18 – 15110 PONTECESO (A Coruña) 

16/05/2022 PROGRAMA DE AXUDA ÁS ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN A 
NIVEL DE EDIFICIO PROCEDEMENTO VI406F 

ORDE DOG nº94, luns, 16 de maio de 2022 

Solicitar Ata 30 de novembro de 2022 

Beneficiarios 

Ao abeiro do artigo 51 do Real Decreto 853/2021, do 5 de outubro, poderán ser beneficiarios: 
 

- Persoas propietarias ou usufructuarias de vivendas unifamiliares illadas ou e agrupación 
en fila e de edificios existentes de tipoloxía residencial de vivenda colectiva, ben sexan 
persoas físicas ou teñan personalidade xurídica de natureza privada. 
 

- As comunidades de persoas propietarias ou agrupacións de comunidades de persoas 
propietarias constituídas conforme a Lei de propiedade horizontal. 
 

- As persoas propietarias que, de forma agrupada, sexan propietarias de edificios que reúnan os 
requisitos do art. 396 do Código Civil e non as outorgasen o título constitutivo de propiedade 
horizontal. 
 

- As sociedades cooperativas compostas de forma agrupada por persoas propietarias de 
vivendas ou edificios. 
 

- As empresas arrendatarias ou concesionarias dos edificios, como cooperativas que acredite 
esa condición, mediante contrato vixente. 

Obxecto 

Programa de axudas ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio coa finalidade de financiar obras 
ou actuacións en que se obteña unha mellora acreditada da eficiencia enerxética, con especial atención 
á envolvente edificatoria nos edificios de tipoloxía residencial colectiva, incluíndo as súas vivendas, e nas 
vivendas unifamiliares, polo procedemento de concorrencia  NON COMPETITIVA, ata esgotar o crédito 
dispoñible. 
Actuacións subvencionables: Mellora ou rehabilitación que se realicen en vivendas unifamiliares  ou 
en edificios de tipoloxía residencial colectiva, incluíndo as súas vivendas, neste caso esixirase que polo 
menos o 50% da súa superficie construída sobre rasante, excluída a planta baixa ou plantas inferiores, teña 
uso residencial vivenda. 
Requisitos: 

- Reducción de, polo menos un 30% no indicador de enerxía primaria non renovable, referida á 
certificación enerxética e unha redución da demanda enerxética anual global de calefacción e 
refrixeración da vivenda unifamiliar ou do edificio de, polo menos, un 35%  se están situados en 
zonas climática D ou E ou dun 25% se están situadas en zona climática C. 

- Cumprir coa normativa vixente que lles sexa aplicable, así como contar coas preceptivas 
licenzas ou autorizacións administrativas. 

 

Importe 

Contía máxima determinarase atendendo ao custo total das actuacións que se van desenvolver e non 
poderá superar os seguintes límites: 

 Aforro entre un 30 e un 45%:  porcentaxe máxima da subvención do custo da actuación: 40% 
1. Vivenda: 6.300€  
2. Locais comerciais 56€ metro cadrado. 

 Aforro entre un 45 e un 60%: porcentaxe máxima da subvención do custo da actuación: 65% 
1. Vivenda: 11.600€. 
2. Locais comerciais: 104 € metro cadrado. 

 Aforro superior ao 60%: porcentaxe máxima da subvención do custo da actuación: 80% 
1. Vivenda: 18.800€. 
2. Locais comerciais: 168€ metro cadrado. 

Poderán considerarse subvencionables os custos de xestión inherentes ao desenvolvemento das 
actuacións e os gastos asociados, os honorarios dos profesionais intervintes, o custo da redacción dos 
proxectos, informes técnicos e certificados necesarios, gastos derivados da tramitación administrativos. 

 

Axente ou 
Xestor 

Rehabilitación 

As persoas ou entidades beneficiarias da axudas poderán facultar ou autorizar mediante o correspondente 

acordo, que un axente ou xestor da rehabilitación actúe por conta daquelas. 

É aquela persoa física o xurídica, ou entidade pública ou privada que poida realizar actuacións de impulso, 
seguimento, xestión e percepción de axudas públicas, mediante mecanismos de cesión do dereito de 
cobramento ou similares, acceso ao financiamento, elaboración de documentación ou proxectos técnicos 
ou outras actuacións necesarias para o desenvolvemento da actuacións subvencionables. 

Información Concello Ponteceso. Axente emprego e desenvolvemento local. 981.71.40.00 
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CONCELLO DE PONTECESO 
Rúa Concello, 18 – 15110 PONTECESO (A Coruña) 

18/05/2022 PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, 
AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 

PARA EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBRIGATORIA E EDUCACIÓN ESPECIAL  

PROCEDEMENTO ED330B;ED330G E ED330H 

ORDE DOG nº95, mércores, 18 de maio de 2022. 

Solicitar Ata 22 de xuño de 2022 

Beneficiarios 
Alumnos e alumnas de EP e ESO dos centros docentes da Comunidade Autónoma 
de Galicia sostidos con fondos públicos 

Obxecto 

Regular no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 
sostidos con fondos públicos e para o curso 2022/2023, os procedementos: 
 

 ED330B: participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para 
adquirir libros de texto e material escolar. 
 

 ED330G: aceptación da participación como entidade colaboradora no fondo 
solidario de libros de textos e axudas para adquirir libros de texto e material 
escolar. 
 

 ED330H: rexistro de librarías. Axudas para adquirir libros de texto e material 
escolar. 

 

Importe 

Asignación de libros de textos correspondentes aos cursos 3º,4º, 5º e 6º de EP e a todos os 
cursos de ESO, que estean dispoñibles no fondo solidario do centro, efectuarase: 

 
- Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da 

unidade familiar, ata esgotar existencias. 
 

- Preferencia o alumnado en situación de garda ou tutela ou tutela da Xunta de Galicia 
ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% con independencia da renda. 

Esgotados os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro docente adquirirá os libros de texto 
complementarios que sexan necesarios para garantir: 
 

- Alumnado renda per cápita familiar a 6.000€ e igual ou inferior a 10.000€: 4 libros de 
texto. 
 

- Alumando en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia e cunha discapacidade 
igual ou superior ao 65%: 6 libros de texto. 
 

Contía para adquirir libros de textos para 1º e 2º: 210 ou 140 €. 

 
Contía para adquirir libros de textos para 3º,4º,5º e 6º EP: 210 ou 140€. 

 
Contía para adquirir libros de textos para alumnado ESO: 240 ou 160€. 

 
Contía para material escolar EP e ESO: 50€.   

 

Información Concello Ponteceso. Axente emprego e desenvolvemento local. 981.71.40.00 
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CONCELLO DE PONTECESO 
Rúa Concello, 18 – 15110 PONTECESO (A Coruña) 
 

18/05/2022 SUBVENCIÓNS PARA A TRANSFORMACIÓN DIXITAL E 
MODERNIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL 

PROCEMENTO CO300C  

ORDE DOG nº98, luns,23 de maio de 2022 

Solicitar Ata 23 de xuño de 2022 

Beneficiarios 

As persoas físicas ou xurídicas, comunidade de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado 
sen personalidade xurídica, legalmente constituídas, cos seguintes requisitos: 

 Comerciantes retallistas: 
a) Desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia, que o domicilio social radique na Comunidade 

Autónoma, que non teñan a consideración de grande establecemento comercial e que cumpran os requisitos 
establecidos legalmente para exercer a actividade. No caso de que realicen a actividade comercial en iña, ter o 
domicilio social na CCAA Galicia. 

b) Tendo a condición de peme teñan un número de desempregados/as igual ou inferior a 20, incluídas as 

persoas en situación de autoemprego. 
c) Que estean dados de alta nalgunhas das epígrafes da IAE no anexo II e III e constitúa a actividade principal 

da persoa solicitante. 
d) Que desenvolvan a actividade comercial nun establecemento comercial cunha superficie de exposición e 

venda igual ou inferior a 300 metros cadrados. 

 Obradoiros artesáns: Que estean inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. En caso de novos 
obradoiros poderán solicitar a inscrición no dito rexistro ata o último do día do prazo establecido para a 
presentación de solicitudes 

Obxecto 

Bases polas que se rexerá a concesión de subvencións para a transformación dixital e modernización do sector 
comercial e artesanal. 
Tramitaranse en réxime de CONCORRENCIA COMPETITIVA suxeito ao réxime de mínimis. 
Actuacións subvencionables: 

1) Liña de dixitalización comercial: Establécense 2 módulos en función do grao de dixitalización do comercio. 
Actuacións do módulo 1 e do módulo II son incompatibles e excluíntes entres sí 

a) Obradoiros artesáns e comerciantes retallistas con tenda física: 
- Módulo I: Obradoiros artesáns e comerciantes retallistas con tenda física sen páxina web ou páxina web sen 

actualizar. Dixitalización básica da contorna comercial omnicanle, supón obrigatoriamente a realización das 
seguintes actuacións: 

 Implantación ou actualización de páxina web sen venda en liña. 

 Hardware (sistema tpv ou tablet) e lector código barras. 

 Software de pagamento adaptado á actividade comercial. 

 Impresora de código de barras. 

 Ferramentas de márketing dixital. 
- Módulo II: Obradoiros artesáns e comerciantes retallistas con tenda física e páxina web sen venda en liña, que 

teñan implantadas todas as actuacións do módulo I. Actuacións subvencionables: 

 Implantación de páxina web con venda en liña. 

 Sistemas dixitais de stock integrado no punto de venda. 

 Ferramentas de márketing dixital. 

 Loxística e-commerce. 

 Xestor de redes sociais. 
b) Obradoiros artesáns e comerciantes retallistas con tenda física e páxina web con venda en liña, que 

teñan implantadas todas as actuacións do módulo I. Actuacións subvencionables: 

 Mantemento da páxina web. 

 Melloras dos sistemas  dixitais en stock integrado no punto de venda. 

 Melloras en ferramentas de márketing dixital. 

 Loxística e-commerce. 

 Sistemas de click and collect. 

 Xestor de redes sociais 

 Imaxe dixital. 

 Sistemas dixitais de control de accesos. 
c) Comerciantes retallistas sen tenda física. 
- Módulo I: comerciantes retallistas sen tenda física. 
- Módulo II: comerciantes retallistas sen tenda física, que teñan implantadas todas as actuacións do módulo I. 

 

Importe 

80% dos investimentos máximos subvencionables: 
- Módulo I: dende 3.800€ ata 7.000€ en función do número de empregados. 
- Módulo II.a: dende 4.000€ ata 20.000€ en función do número de empregados. 
- Módulo II.b: dende 6.150€ ata 17.700€ en función do número de empregados. 
- Módulo I (sen tenda física): dende 4.000€ ata 22.000 en función do número de empregados. 
- Módulo II (sen tenda física): dende 3.650€ ata 13.700 en función do número de empregados. 

 Información Concello Ponteceso. Axente emprego e desenvolvemento local. 981.71.40.00 
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CONCELLO DE PONTECESO 
Rúa Concello, 18 – 15110 PONTECESO (A Coruña) 

27/05/2022 AXUDAS FINANCEIRAS DO PROGRAMA DE PRÉSTAMOS 
CUALIFICADOS PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS 

PROCEDEMENTO VI406B  

ORDE DOG nº101, venres 27 de maio de 2022 

Solicitar Ata o 1 de setembro de 2022 

Beneficiarios 

Persoas físicas que promovan as actuacións de rehabilitación, xa sexan 
propietarias ou teñan calquera título que acredite a posesión do inmoble, así como as 
persoas membros de comunidades de propietarios partícipes nas actuacións 
promovidas pola correspondente comunidade en función da súa porcentaxe de 
participación. 
 
Comunidades de propietarios/as poderán ser beneficiarias dos préstamos 
cualificados para a rehabilitación de edificios, non poderán obter axudas de 
subsidiación dos xuros dos citados préstamos. 

Obxecto 

Convocar axudas financieiras do programa de préstamos cualificados para a 
rehabilitación de edificios e vivendas consistir en: 
 

- Préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas 
concedidos polas entidades de crédito, no ámbito dos convenios asinados 
para estes efectos co Instituto Galego de Vivenda e Solo. 
 

- Axudas económicas directas consistentes na subsidiación dos xuros do 
préstamo cualificado outorgado pola entidade financeira. 
 

Procedemento de CONCORRENCIA NON COMPETITIVA. 
Actuacións susceptibles de acollerse ao programa serán as previstas no anexo II das 
bases reguladoras 
 

Importe  

Información Concello Ponteceso. Axente emprego e desenvolvemento local. 981.71.40.00 
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