ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE RIVEIRA
G-15045594
Rosalía de Castro 13 Entresuelo
15960 RIVEIRA
T. 981873719 F.981872406
correo@empresariosriveira.com

Ribeira, 27 de xaneiro de 2015

Estimado/a Asociado/a:
Remitímoslle información que consideramos poda ser do seu interés:

SUBVENCIONS
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA. RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases
reguladoras e se anuncia a convocatoria anticipada de subvencións a proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas
empresas dos sectores de industria e servizos para o ano 2015. DOG Núm. 6, 12 de xaneiro de
2015. Prazo de solicitude ata ou 11 de febreiro de 2015.
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
- RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2014 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as
bases reguladoras das axudas aos investimentos das pemes en equipamentos produtivos, cofinanciadas polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 e se procede á súa
convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. Prazo de solicitude ata o 5 de febreiro de 2015. DOG Núm. 248, 29 de
decembro de 2014
- RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2014 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as
bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de
concorrencia competitiva (Galicia Emprende). Presentación de solicitudes ata o 2 de febreiro. DOG Núm. 248, 29 de decembro
de 2014
-RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2014 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as
bases reguladoras das axudas a proxectos colaborativos de capacitación sectorial, cofinanciadas polo Fondo Social
Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia
competitiva. Solicitudes ata o 3 de febreiro. DOG Núm. 248, 29 de decembro de 2014
- RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2014 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as
bases reguladoras do Programa de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas,
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013, e se procede á súa
convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. Solicitudes ata o 10 de febreiro. DOG Núm. 248, 29 de decembro de 2014
- RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2014 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as
bases reguladoras das axudas de apoio ás iniciativas abertas de difusión, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no
marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.
Solicitudes ata o próximo 6 de febreiro. DOG Núm. 248, 29 de decembro de 2014
- RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2014 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as
bases reguladoras das axudas para a contratación de xestores de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social
Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2015 en
réxime de concorrencia non competitiva. Solicitudes ata o 3 de febreiro. DOG Núm. 248, 29 de decembro de 2014
- RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2014 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as
bases reguladoras das axudas ás empresas do sector téxtil-moda-confección para a realización de actuacións e
estratexias de promoción e internacionalización en desenvolvemento do Plan estratéxico do téxtil, Visión 2020,
cofinanciadas polo Fondo Europeo de desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e
se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. Solicitudes ata o próximo 2 de febreiro. DOG Núm. 248,
29 de decembro de 2014
-

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA
- RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2015, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a clubs deportivos,
sociedades anónimas deportivas y agrupaciones deportivas escolares de Galicia, para el desarrollo de actividades
deportivas, y por la que se procede a su convocatoria. DOG Núm. 11 Lunes, 19 de enero de 2015. Plazo presentación un mes.
- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las bases para la
concesión de las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral como medida de fomento de la
corresponsabilidad para los trabajadores que se acojan a la reducción de su jornada de trabajo, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo (FSE), y se procede a su convocatoria para el año 2015. DOG Núm. 9 Jueves, 15 de enero de 2015.

CONSELLERÍA DEL MEDIO RURAL Y DEL MAR
- ORDE de 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, das axudas aos investimentos a bordo de buques pesqueiros, selectividade e rendemento
enerxético, cofinanciadas nun 75% co Fondo Europeo de Pesca (FEP), e se convocan axudas para 2015, tramitada como
anticipada de gasto. DOG Núm. 11, 19 de xaneiro de 2015.
- ORDE de 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o exercicio
presupostario de 2015 das axudas a agrupacións de produtores para a realización de actividades de información e
promoción de produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de
desenvolvemento rural para Galicia 2007- 2013. DOGNúm. 11, 19 de xaneiro de 2015.
- ORDE de 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases que regulan as axudas para creación e mellora de
empresas de aproveitamentos forestais no marco do Plan de desenvolvemento rural sostible (PDRS) e convócanse para
o exercicio presupostario 2015.DOG Núm. 8, 14 de xaneiro de 2015.
- ORDE de 19 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas aos
investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitícolas, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (Feaga), e se convocan para o ano 2015. DOG Núm. 3, 7 de xaneiro de 2015.
INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVENDA E SOLO. RESOLUCIÓN de 7 de xaneiro de 2015 pola que se convocan, na
anualidade de 2015, con financiación plurianual, as subvencions do Programa de axuda o aluguer de vivendas dol Plan
estatal de fomento do aluguer de vivindas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración y renovación urbanas 2013–
2016. DOG Núm. 11, 19 de enero de 2015.
CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR
- ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de
subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras
desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2015.
DOG Núm. 10, 16 de xaneiro de 2015.
- ORDE de 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión
de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia durante os anos 2015 e
2016. DOG Núm. 10, 16 de xaneiro de 2015.2O 5
DEMARCACION DE COSTAS. Condicións de tramitación das autorizacións para os servizos de tempada de praia
(instalacións expendedoras de bebidas, hidropedais, hamacas, terrazas, etc.) na zona de dominio público marítimo-terrestre
(DPMT).BOP num.5, 9 de xaneiro de 2015. Finaliza o prazo de solicitude o 13 de febreiro de 2015.
AXUDAS A TURISMO
AXENCIA TURISMO DE GALICIA. RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a establecementos de turismo rural,
establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de viaxes, cafetarías,
bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos complementarios, nos procesos de certificación, seguimento e renovación
das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade turística do Instituto
para a Calidade Turística Española (ICTE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG Núm. 12, 20 de xaneiro de
2015
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERXÍA E TURISMO. Resolución do 20 de marzo de 2014, da Secretaría de Estado de Turismo,
pola que se efectúa a convocatoria correspondente ao exercicio 2014 de axudas para proxectos e actuacións dentro do
programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores no marco do Plan Nacional e Integral do Turismo. BOE Núm. 77, 29 de
marzo de 2014
PROGRAMA BONOS DE INNOVACION
Bono da AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN para favorecer a implantación de procesos de innovación nas pequenas e
medianas empresas galegas. Teléfonos: 981 54 39 93, 981 95 70 50, 981 54 39 87 e 981 95 73 03. Enderezo-e:
programas.gain@xunta.e
Resolución do 16 de setembro de 2013 (DOG nº 181 do 23/09/2013). El plazo de presentación finaliza el 31/12/2015S
, 9 DE

LEGISLACION
- Lei 34/2014, do 26 de decembro, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cotas da Seguridade
Social. BOE Núm. 313 Sábado 27 de decembro de 2014.
- Real Decreto 1106/2014, do 26 de decembro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2015. O salario
mínimo queda fixado en 21,62 euros/día ou 648,60 euros/mes, segundo que o salario estea fixado por días ou por
meses. BOE Núm. 313 sábado 27 de decembro de 2014.
- Orde ESS/2098/2014, do 6 de novembro, pola que se modifica o anexo da Orde de 27 de decembro de 1994, pola que aproba
o modelo de recibo individual de salarios. BOE Núm. 273, 11 de novembro de 2014.

