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1. INTRODUCIÓN 

A Business Factory Aero (BFAero) é unha incubadora e aceleradora de empresas promovida 
pola Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN), o Instituto Galego de 
Promoción Económica (IGAPE) e a Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de Tipo 
Pechado (XesGalicia), que está coordinada pola Fundación CEL Iniciativas por Lugo e conta coa 
colaboración de empresas e entidades colaboradoras do sector aeroespacial. 

A BFAero é unha actuación promovida na Civil UAVs Initiative, a iniciativa da Xunta para o 
desenvolvemento de tecnoloxías disruptivas no segmento dos vehículos aéreos non tripulados 
que melloren a prestación dos servizos públicos e xeren pegada industrial arredor do Polo 
Aeroespacial de Galicia. 

A Xunta de Galicia puxo en marcha os programas denominados Business Factory (BF) que son 
aceleradoras de carácter sectorial, tamén chamadas verticais, que se especializan nun ámbito 
de actividade concreto; a vantaxe destes programas radica en que se adaptan mellor ás 
necesidades dos proxectos e do mercado, e que propician sinerxias máis ricas entre os 
proxectos participantes e entre estes, os seus clientes e o resto de axentes do ecosistema. 

O sector aeroespacial e o segmento dos vehículos aéreos non tripulados teñen un gran 
potencial de crecemento que, mercé ás políticas desenvolvidas pola administración 
autonómica galega e o concurso de diversas institucións e empresas, conta en Galicia cunha 
plataforma ideal para innovar, desenvolverse e dar servizo a clientes locais, nacionais e 
internacionais. 

Neste sentido, a Xunta de Galicia busca o desenvolvemento de tecnoloxías de sistemas aéreos 
non tripulados (UAVs, polas súas siglas en inglés) para a mellora da prestación de servizos 
públicos no ámbito civil. Para iso, puxo en marcha en 2015 o programa Civil UAVs Initiative, 
CUI, co obxectivo de desenvolver un polo aeroespacial de referencia internacional, contando 
con instalacións e infraestruturas crave como o aeródromo de Rozas (Castro de Rei, Lugo) e o 
Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (CIAR). 

BFAero é unha das actuacións do Plan Estratéxico da Civil UAVs Initiative 2021-2025, aprobado 
polo Consello da Xunta de Galicia o 20 de maio de 2021. Trátase da aceleradora do sector 
aeroespacial da Civil UAVs Initiative e, por tanto, da Xunta de Galicia. A súa misión é incubar, 
acelerar e consolidar empresas que acheguen solucións innovadoras ao mercado, consolidar o 
tecido empresarial e industrial do sector galego e atraer talento nacional e internacional. Está 
promovida pola Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN) —órgano 
xestor da Civil UAVs Initiative—, o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) e a 
Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de Tipo Cerrado (XesGalicia), así como outras 
entidades colaboradoras do sector que se poidan adherir ao longo da vida do programa. 

Finalmente, a Fundación CEL Iniciativas por Lugo achega a BFAero a súa capacidade para 
xestionar programas de emprendemento e dar servizo a startups, spin-offs e spin-outs, e as 
súas instalacións no Centro de Iniciativas Empresariais (viveiro de empresas) do Pazo de Feiras 
e Congresos de Lugo. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE BFAERO 

Neste apartado abórdase a caracterización global da BFAero estruturada nos aspectos 
diferenciais, que distinguen ao programa doutras iniciativas análogas, os recursos que se porán 
á disposición dos proxectos participantes, as fases nas que se estrutura o programa, o 
calendario da cuarta edición e as condicións de financiamento. 

 

2.1 Aspectos diferenciais 
 
Vertical aeroespacial 
BFAero é unha aceleradora de carácter vertical que se centra no sector aeroespacial e os 
vehículos aéreos non tripulados. Grazas á dita verticalidade, os proxectos que participen no 
programa terán acceso a unha contorna especializada, con titores, formación, servizos, 
infraestruturas e medios tecnolóxicos especificamente concibidos para o seu ámbito de 
desenvolvemento. Ademais, o feito de que todos os proxectos traballen no mesmo campo 
aumenta a probabilidade de que se dean entre eles sinerxias, colaboracións e mutuo 
enriquecemento. 

Saída comercial 
Ingresar en BFAero supón entrar na cadea de valor do sector aeroespacial e dos vehículos 
aéreos non tripulados. Primeiro, porque BFAero forma parte da CUI, un programa con distintos 
procedementos de compra pública precomercial e compra pública innovadora co que a Xunta 
de Galicia, activou e está a apoiar o desenvolvemento dun polo de innovación tecnolóxica 
especializado en vehículos aéreos non tripulados. Segundo, porque as áreas temáticas de 
BFAero, expresan as necesidades do sector. Así, os proxectos orientaranse a resolver 
problemas reais, polo que poderán atopar unha saída comercial. 

Medios e recursos 
Como se detalla máis adiante, BFAero pon á disposición dos proxectos participantes, 
maioritariamente sen custo, un amplo catálogo de medios e recursos avanzados que 
posibilitan un desenvolvemento áxil de solucións tecnolóxicas no ámbito aeroespacial e dos 
vehículos aéreos non tripulados. Os proxectos participantes disporán de bonos para estas 
finalidades que servirán como complemento ás axudas directas da BFAero. 

Respaldo dun ecosistema aberto de innovación 
Ao redor de BFAero, no marco da CUI, xerouse un ecosistema de axentes públicos e privados 
que colaboran para desenvolver solucións innovadoras no ámbito aeroespacial e os vehículos 
aéreos non tripulados. A aceleradora actúa de catalizador de colaboracións entre os proxectos 
e as diferentes institucións e empresas do ecosistema, comezando por aquelas que promoven 
o programa: Xunta de Galicia, GAIN, IGAPE, XesGalicia e Fundación CEL Iniciativas por Lugo. 

Apoio ao ciclo completo 
A través das súas tres modalidades de programas de apoio: incubación (1 ano), aceleración (8 
meses) e consolidación (4 meses), BFAero ten capacidade para cubrir as distintas etapas de 
evolución de calquera proxecto de emprendemento no ámbito aeroespacial e dos vehículos 
aéreos non tripulados, desde as fases máis temperás, de ideación, ata as máis maduras,  onde 
se trata de consolidar un modelo de negocio que produza vendas recorrentes. 
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Alcance internacional 
En liña coa estratexia da Xunta de Galicia na CUI e o posicionamento nos mercados globais, 
BFAero pon o foco nos mercados internacionais desde dous puntos de vista. En primeiro lugar, 
BFAero está preparada para recibir proxectos procedentes de calquera rexión e país. En 
segundo lugar, os proxectos de BFAero recibirán o apoio adecuado para internacionalizarse e 
conseguir clientes nun mercado global. 
 
 

2.2 Recursos ao dispor dos proxectos 
 
Infraestruturas da CUI 
Os proxectos teñen acceso, entre outros, aos medios técnicos e infraestruturas dispoñibles no 
aeródromo de Rozas e do CIAR/INTA, ademais doutras infraestruturas e equipos 
proporcionados polas entidades colaboradoras de BFAero. 

Poden consultar os servizos dispoñibles na seguinte ligazón: 

https://www.inta.es/CIAR/es/solicitud-de-ensayos/ 
 
Espazo BFAero 
Os proxectos en incubación, aceleración e consolidación, dispoñen dunha oficina no Centro de 
Iniciativas Empresariais da Fundación CEL, situado no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. Nas 
mesmas instalacións ten, ademais, unha área de coworking, salas de reunións e salóns de 
eventos. 
 
Horas de voo e certificacións 
Os equipos dos proxectos participantes dispoñen de horas de voo bonificadas no aeródromo 
de Rozas. 

Poden consultar os servizos bonificados dispoñibles na seguinte ligazón: 

https://www.inta.es/CIAR/es/solicitud-de-ensayos/ 
 
Titorización 
Os proxectos teñen a guía dun titor pertencente ao sector aeroespacial e dos vehículos aéreos 
non tripulados, con carreira e experiencia no ámbito concreto do proxecto, quen se ocupará 
de conducir a súa evolución e verificar que se cumpran os obxectivos que sexan planificados. 
Ademais, todos os proxectos reciben o apoio permanente do equipo da Fundación CEL 
Iniciativas por Lugo que achega a súa experiencia en emprendemento na posta en marcha e 
consolidación de iniciativas empresariais. 
 
Formación 
Os proxectos participan nun Programa Avanzado en Management que ten como obxectivo 
potenciar a formación en dirección e xestión de empresas dos participantes. Os asistentes 
estarán en contacto coas últimas tendencias de management, poderán desenvolver unha 
visión estratéxica adaptada ao contexto actual e potenciar as habilidades directivas e de 
liderado indispensables para facilitar o seu camiño cara á excelencia directiva e dos seus 
proxectos. 

https://www.inta.es/CIAR/es/solicitud-de-ensayos/
https://www.inta.es/CIAR/es/solicitud-de-ensayos/
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Financiamento 
Os proxectos terán un apoio económico a fondo perdido durante os programas de incubación 
aceleración e consolidación, ademais de acceso a capital risco en aceleración e consolidación: 

 

PROGRAMA Financiamento GAIN 
Financiamento XESGALICIA 

(máximo por proxecto) 

INCUBACIÓN 40.000€ -- 

ACELERACIÓN 60.000€ 50.000€ 

CONSOLIDACIÓN 30.000€ 250.000€ 

 
*Complementariamente apoiarase aos proxectos seleccionados nos 3 programas, cunha bolsa de 
servizos tecnolóxicos de ata 10.000€, xestionada pola Fundación CEL, para a contratación das 
Infraestruturas necesarias do CIAR/ INTA. 

 
Networking 
Entre as actividades previstas por BFAero atópase a de favorecer o networking entre os 
proxectos e as distintas institucións, empresas e outras entidades do sector aeroespacial e dos 
vehículos aéreos non tripulados, entre os que se encontra a asistencia conxunta a eventos do 
sector a nivel internacional. 

 

 

2.3 Fases da convocatoria e dos programas 
 

Convocatoria 
A fase de convocatoria é o período no que BFAero convoca a emprendedores, empresas, 
startups, spin-offs universitarias e spin-outs de empresas existentes do ámbito aeroespacial e 
os vehículos aéreos non tripulados a participar como proxectos de emprendemento nas 
modalidades de incubación, aceleración e consolidación do programa. 

A fase de convocatoria iniciarase formalmente coa publicación na web pública do programa 
das bases de convocatoria e rematará co peche do prazo para a presentación de proxectos, iso 
sen prexuízo das accións de promoción, difusión e presentación do programa a través dos 
medios propios habilitados no mesmo ou a través doutros medios tales como redes sociais ou 
medios de comunicación. 

Ao abrirse a convocatoria, disporase de un formulario de inscrición para que os interesados 
poidan presentar os seus proxectos no proceso de selección. Este formulario estará accesible 
ata o peche da convocatoria. A información e documentación que se solicitará nel será 
utilizada, en primeiro termo, para comprobar que o proxecto cumpre os requirimentos 
mínimos de participación, os criterios de elixibilidade (explicados nos puntos 3.1 e 3.2 deste 
documento) e, en segundo lugar, para valorar a súa posible selección conforme os criterios de 
avaliación (expostos no punto 3.3). Para acceder ao formulario, é necesario o rexistro da 
persoa que vaia actuar de responsable do proxecto durante o seu paso por BFAero. 
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O rexistro do proxecto só será válido cando a persoa responsable reciba na dirección de correo 
electrónico achegada a aceptación para o ingreso na fase de selección de BFAero. 

Para solucionar as dúbidas que se poidan producir durante o proceso de rexistro e de 
cumprimentación do formulario de inscrición, póñense á disposición dos interesados varias 
vías de contacto co Equipo Xestor de BFAero, a Fundación CEL Iniciativas por Lugo: 

• Teléfono: 982 284 150 

• Correo electrónico: info@bfaero.es 

• Espazo BFAero: Fundación CEL Iniciativas por Lugo, Centro de Iniciativas Empresariais, Pazo 
de Feiras e Congresos de Lugo, El Palomar s/n, 27004, Lugo. 

 
 

Selección 
 

A fase de selección é o período no que se determinarán os proxectos participantes no 
programa tanto na súa modalidade de incubación (máximo 3 proxectos) como na súa 
modalidade de aceleración (máximo 5 proxectos) e en consolidación (3 proxectos), elixidos 
entre os solicitantes que se presentaron á convocatoria. 

A fase de selección iníciase unha vez pechado o prazo de formalización das solicitudes de 
participación e finalizará coa selección dos proxectos por parte do Comité Executivo de 
BFAero. 

A selección levarase a cabo en dúas etapas, de preselección e selección, do xeito seguinte: 

a. Preselección: En primeira instancia procederase á exclusión do proceso de selección 
daqueles proxectos que non cumpran os termos e condicións fixadas nas presentes bases, 
entre os cales se atopa a obriga de que os proxectos candidatos estean establecidos ou 
vaian establecerse en Galicia con Razón Social e Fiscal, e/ou os proxectos que non 
proporcionasen en forma e prazo a información requirida no formulario aloxado na páxina 
web de BFAero (www.bfaero.es). 
En todo caso para o desenvolvemento desta fase terase en conta de maneira exclusiva a 
información facilitada na páxina web a través do formulario de inscrición de proxectos, 
que estará dispoñible mentres se manteña aberta a convocatoria e que será tida en conta 
a fin de determinar a concorrencia dos requisitos mínimos e criterios de elixibilidade 
establecidos,  respectivamente nas bases 3.1 e 3.2 do presente documento. 
Os proxectos que cumpran os termos e as condicións serán examinados polo Comité 
Executivo de BFAero, cuxa avaliación se baseará exclusivamente na información 
proporcionada nos formularios de inscrición. Por esta vía preseleccionaranse un mínimo 
de 10 proxectos en cada un dos programas da BFAero. 

 
b. Selección: os proxectos preseleccionados serán entrevistados e recibirán apoio e 

titorización para preparar unha presentación ante o Comité de BFAero de tipo elevator 
pitch. Ás entrevistas deberán acudir todos os membros do equipo do proxecto candidato 
co obxecto de presentarse, expor as súas capacidades e experiencia e responder a todas as 
preguntas que lles sexan formuladas. Aqueles proxectos que, por causas de forza maior ou 
xustificadas, postas en coñecemento do Equipo Xestor, non poidan asistir ás actividades 
previstas nesta etapa, poderán optar a facelo por medios telemáticos sempre e cando o 
Equipo Xestor acepte o cambio baixo o seu criterio. 

mailto:info@bfaero.es
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No Pitch Day, aínda que poidan acudir todos os membros, un deles deberá presentar o 
proxecto ante o Comité Executivo. Este elixirá un máximo de 11 proxectos, 3 para o programa 
de incubación, 5 para o programa de aceleración e outros 3 para o programa de consolidación, 
baseándose na información solicitada a través dos formularios de inscrición, as entrevistas e as 
presentacións do Pitch Day, poñéndose en relación tal información cos criterios de valoración 
establecidos na base 3.3 deste documento. 

 
Como se indicou, o Comité Executivo de BFAero, será o responsable da elección de proxectos, 
e deberá celebrar polo menos dúas sesións para ocuparse das etapas de preselección e 
selección. Contará para iso co apoio do Equipo Xestor e, chegado o caso, poderá solicitar 
informes sobre os proxectos candidatos a expertos independentes que poidan achegar 
información relevante para a avaliación. 

 

Ingreso 
 

A fase de selección é o período no que se determina e formaliza a participación dos proxectos 
seleccionados na BFAero. 

A fase de ingreso iníciase coa invitación aos proxectos seleccionados para incorporarse á 
BFAero e remata coa aceptación da invitación para incorporarse á modalidade de incubación, 
aceleración ou consolidación nos termos previstos neste apartado. Os proxectos seleccionados 
recibirán na dirección de correo electrónico de contacto facilitada no formulario de inscrición 
unha invitación formal para incorporarse ao programa na sede de BFAero, situada no Espazo 
BFAero, no Centro de Iniciativas Empresariais da Fundación CEL Iniciativas por Lugo. A persoa 
responsable do proxecto deberá aceptar formalmente a invitación nun prazo de 72 horas 
contestando o correo recibido. De non recibirse a dita aceptación en prazo, o Comité Executivo 
poderá enviar a invitación ao seguinte proxecto mellor valorado. Unha vez que acepten a 
invitación de participación no programa de BFAero e trala análise individualizada das 
necesidades de desenvolvemento do proxecto en relación aos servizos proporcionados pola 
BFAero, os proxectos asinarán: 

1. Un Acordo Marco que recollerá os compromisos asumidos por todos os asinantes deste 
convenio co proxecto seleccionado referidos ao apoio durante o prazo de incubación ou 
aceleración. Neste acordo especificaranse, como mínimo, os seguintes aspectos: 

• A modalidade de apoio ó proxecto, sexa incubación, aceleración ou consolidación. 

• O itinerario ou Plan de Apoio, incluíndo a titorización e a formación. 

• Os fitos de desenvolvemento que deberá cumprir o proxecto ao longo da execución do 
Plan de Apoio. 

• Os apoios básicos en materia de financiamento, entendendo por tales os xa 
comprometidos polas entidades promotoras de BFAero. 

• No seu caso, outros apoios en materia de financiamento tanto por parte de entidades 
promotoras de BFAero como doutros axentes participantes no mesmo, que deberán 
plasmarse nos correspondentes Acordos de Financiamento conforme o establecido no 
punto 2. 

• As normas para garantir a unidade de acción de todas as entidades financiadoras. 

• Os procedementos de finalización do acordo e de licenciamento do proxecto unha vez 
termine a súa participación en BFAero. 
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2. Os acordos de financiamento, que serán tantos como entidades financiadoras decidan 

financiar ao proxecto seleccionado e para cuxa formalización se seguirán os modelos e 
prácticas de cada un dos financiadores, podéndose fixar dereitos e obrigas de maneira 
bilateral co proxecto, sen prexuízo das normas que, para garantir a unidade de acción, se 
conteñan no Acordo Marco. Contémplase a posibilidade de que se acaden acordos en 
materia de financiamento con posterioridade ao asinamento do Acordo Marco, durante o 
desenvolvemento do itinerario ou plan de apoio. 

Durante esta fase, todos os proxectos terán o apoio do Equipo Xestor de BFAero, que se 
ocupará de guialos a través do proceso de tramitación e acomodo no programa. 

 

Programas de Apoio aos proxectos 
 

O apoio aos proxectos seleccionados iniciarase, unha vez asinados os acordos que 
correspondan, co efectivo desenvolvemento do itinerario ou plan de apoio establecido en cada 
acordo marco, programándose e executándose as distintas accións encadradas nel, finalizando 
con carácter xeral co transcurso da duración prevista para cada modalidade de apoio,  salvo a 
resolución anticipada dos acordos pola non-superación de obxectivos, o incumprimento dos 
compromisos asumidos polos promotores, a desistencia dos mesmos do programa e causas 
equivalentes ás xa sinaladas. Prevense tres modalidades de Programas de Apoio aos proxectos 
seleccionados: 

Apoio en modalidade de incubación: 

Este programa constitúe a primeira etapa do ciclo de apoio a proxectos de emprendemento de 
BFAero, pensada para empresas sen constituír ou de recente creación (sen historial de 
actividade comparable) que se atopen nun estado intermedio entre a ideación e a validación 
do modelo de negocio. Diríxese fundamentalmente a proxectos de emprendemento do sector 
aeroespacial e dos vehículos aéreos non tripulados. 

No caso de proxectos sen empresa constituída no momento de ingreso deberá de facelo antes 
de cumprirse 3 meses desde a data efectiva de ingreso, e deberá de estar constituído 
formalmente como empresa con forma xurídica de sociedade de capital, con sede social e 
fiscal en Galicia para solicitar o financiamento tanto á conta como anticipos. 

No caso de estar constituídos no momento de ingreso na incubadora, cunha antigüidade 
máxima de 42 meses, deberán de ter sede social e fiscal en Galicia ou comprometerse a telas 
nun período de 3 meses e igualmente como requisito para solicitar o financiamento. 

O programa de incubación ten unha duración de 12 meses. A empresa ou proxecto 
participante deberán superar, como mínimo, unha avaliación intermedia, ao termo dos 
primeiros 6 meses, na que terá que demostrar a superación dos fitos que se marcaron 
previamente no Plan de Apoio. No caso de que non se consigan os devanditos obxectivos, o 
Comité Executivo someterá a consideración se debe seguirse apoiando á empresa ou, pola 
contra, debe procederse ó seu licenciamento. 

Ao tomar parte no programa de incubación, o proxecto terá acceso a todos os recursos de 
BFAero xa mencionados previamente neste documento. O ordenamento dos mesmos farase 
conforme ás necesidades específicas de cada proxecto e establecerase e planificarase no Plan 
de Apoio. 
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Este, á súa vez, poderá ser modificado para adaptarse ás vicisitudes que se poidan presentar a 
medida que o proxecto vaia desenvolvéndose e demostrando o seu rendemento con motivo 
dos fitos que se marcaron. 

 
Apoio en modalidade de aceleración: 

 
O programa de aceleración céntrase en dar apoio a proxectos con alta capacidade de 
desenvolvemento, durante o transcurso do programa, dun produto mínimo viable (MVP) ou 
aquelas empresas que teñan unhas vendas iniciais e capacidade de crecemento, cun modelo 
de negocio validado, que, con todo, necesitan sistematizar o seu modelo de negocio, conseguir 
vendas recorrentes e/ou penetrar en novos mercados. 

Financiaranse proxectos de empresas xa constituídas cunha antigüidade de ata 42 meses na 
data de peche de convocatoria. En caso de estar constituídas no momento de ingreso, deberán 
ter sede social e/ou centro de traballo en Galicia ou comprometerse a tela para obter o 
financiamento de GAIN. Para acceder ao financiamento de XESGALICIA deben ser unha 
empresa co centro principal de actividade e sede social e fiscal en Galicia. 

No caso de acceder no momento de ingreso como proxectos non constituídos como empresa, 
os seus promotores comprometeranse á creación dunha empresa con forma xurídica de 
sociedade de capital con sede social e fiscal en Galicia, antes de cumprirse 2 meses desde a 
data efectiva de ingreso e deberán estar constituídas con estes requisitos para solicitar o 
financiamento tanto de GAIN como de XESGALICIA. 

As empresas participantes xa constituídas no momento de ingreso deberán ter en todo caso 
centro de traballo e/ou sede social en Galicia. 

Así, está destinada a pemes do sector aeroespacial e do segmento dos vehículos aéreos non 
tripulados que estean a levar a cabo actividades de investigación industrial, desenvolvemento 
experimental e/ou innovación tecnolóxica nunha ou varias das áreas temáticas de BFAero. 

O programa de aceleración terá unha duración de 8 meses. De maneira análoga aos proxectos 
en incubación, as empresas en aceleración recibirán os servizos, recursos e apoio de BFAero 
segundo as súas necesidades e os compromisos que se fixaron no Plan de Apoio. 

 

Apoio en modalidade de consolidación: 

Establécese un novo programa na BFAero, centrado en dar apoio a empresas do sector 
aeroespacial cunha antigüidade máxima de ata 7 anos, con alta capacidade de crecemento, 
con sede social ou centro de traballo en Galicia. 

Trátase xa de empresas cun produto ou servizo definido e vendas reais. O modelo de negocio 
debe estar estruturado e con posibilidade de ser escalado. A empresa comeza a crecer, aínda 
que dunha maneira incipiente. 

O programa de consolidación terá unha duración de 4 meses. Cada empresa en consolidación 
recibirá os servizos e apoio necesario ás súas características individuais, recolléndose o 
comprometido no Itinerario ou Plan de Apoio. 
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As empresas participantes deberán ter en todo caso centro de traballo e/ou sede social en 
Galicia para acceder ao financiamento de GAIN. Para acceder ao financiamento de XESGALICIA 
deben ser unha empresa co centro principal de actividade e a súa sede social e fiscal en 
Galicia. 

 

Licenciamento 
 
A fase de licenciamento, que terá por obxecto a saída ordenada dos proxectos de BFAero, terá 
lugar unha vez rematado o proceso de apoio ós proxectos participantes. 

Con polo menos dous meses de prazo previo á data prevista de finalización do programa de 
apoio, o Comité Executivo avaliará a situación de cada empresa de modo que o licenciamento 
resulte beneficioso para tódalas partes implicadas e responda ós pactos alcanzados no Acordo 
marco entre BFAero e o proxecto participante. 

No caso de que haxa entidades financiadoras que manteñan as súas posicións nunha empresa 
xa licenciada e, por tanto, xa non estea vixente o Acordo Marco con BFAero, todas as relacións 
posteriores á data de licenciamento conduciranse de maneira bilateral entre as entidades e a 
empresa. 

 

 

2.4 Condicións de financiamento 

O financiamento proposto desde BFAero é unha combinación das seguintes modalidades: 

 

Compromiso básico de financiamento 
Enténdese por compromiso básico de financiamento a contía que establecerá a convocatoria 
como compromiso de financiamento que recibirán as empresas seleccionadas nos distintos 
programas de apoio. 

Este compromiso básico de financiamento articularase da seguinte maneira: 

• Por parte de GAIN: 
- Financiamento a fondo perdido: 

. Incubación: ata 40.000€ por proxecto. Non poderán beneficiarse deste 
financiamento as entidades, e empresas asociadas e/ou vinculadas cuxos 
proxectos fosen subvencionados con anterioridade por GAIN no marco de 
calquera outro programa similar de aceleración. 

. Aceleración: ata 60.000€ por proxecto. Non poderán beneficiarse deste 
financiamento as entidades e empresas asociadas e/ou vinculadas cuxos proxectos 
fosen subvencionados con anterioridade por GAIN no marco de calquera outro 
programa similar de aceleración. 

. Consolidación: ata 30.000€ por proxecto. Non poderán beneficiarse deste 
financiamento as entidades e empresas asociadas e/ou vinculadas cuxos proxectos 
fosen subvencionados con anterioridade por GAIN no marco de calquera outro 
programa similar de aceleración. 
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*Dita exclusión non aplicará no caso de proxectos que fosen beneficiarios de anteriores convocatorias 
da aceleradora BFAero en fases máis temperás. 
 
*Complementariamente apoiarase aos proxectos seleccionados nos 3 programas, cunha bolsa de 
servizos tecnolóxicos de ata 10.000€, xestionada pola Fundación CEL, para a contratación das 
Infraestruturas necesarias do CIAR/ INTA. 

 
 

Acordos bilaterais de financiamento 

En paralelo ao compromiso básico de financiamento, as entidades asinantes e aquelas que se 
adhiran ao convenio e participen no mecanismo de financiamento para o desenvolvemento do 
sector aeroespacial e dos vehículos aéreos non tripulados en Galicia, poderán subscribir 
acordos bilaterais de financiamento cos socios seleccionados, tanto no programa de 
incubación como no de aceleración e consolidación. 

Por parte de XESGALICIA, para cada unha das empresas da fase de aceleración e consolidación, 
poderase financiar, tanto a través da participación en capital como en forma de préstamo 
participativo con opción a capitalización, ata un máximo de 50.000 euros na fase de 
aceleración e ata 250.000 euros na fase de consolidación, a través do fondo de capital risco 
que mellor se adapte á fase de evolución do proxecto. 

Este financiamento estará condicionado a que outros financiadores ou socios acheguen, polo 
menos, o mesmo financiamento ao proxecto, así como, a superar o proceso de análise do 
investimento realizado polo equipo de XESGALICIA. O financiamento de XESGALICIA realizarase 
nas mesmas condicións que o financiamento que serviu de base para a concesión do préstamo 
participativo ou achega ao capital 

Características xerais do financiamento a través de préstamo participativo. Importe: ata 
50.000€ en fase de aceleración e 250.000 euros en fase de consolidación 

• Prazo máximo: ata 7 anos 

• Carencia de principal: ata 2 anos 

• Tipo de interese: Fixo (Euribor trimestral + 4%) + Variable (a determinar) 

• Susceptibles de capitalización 

Para este financiamento terá que estar constituída a empresa, ter o centro principal de 
actividade e a súa sede social e fiscal en Galicia. Os proxectos financiados por XESGALICIA 
requirirán un seguimento posterior e deberán achegar información financeira periódica ou 
calquera outra que se considere oportuna.  A documentación que hai que presentar a 
XESGALICIA para a obtención deste financiamento está relacionada no anexo III destas bases. 

Este financiamento será compatible con outras axudas establecidas por outra Administración 
pública, organismo ou ente público ou persoal, nacional ou internacional, para o mesmo fin, 
sen que, en ningún caso, illadas ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos 
ou recursos; superen o custo da actividade subvencionada e os límites máximos do 
financiamento público. 

No caso de que XESGALICIA financiase o proxecto a través doutro programa de aceleración ou 
consolidación da rede galega de aceleradoras da Xunta de Galicia, non poderá obter 
financiamento no programa BFAero, salvo acordo en contrario por parte do comité de 
investimentos e polo Consello de Administración de XESGALICIA. 
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No caso de abandonar, non cumprir co establecido na convocatoria do programa ou coas 
condicións establecidas para a súa concesión ou un informe negativo de seguimento, dará 
dereito a XESGALICIA a resolver o financiamento concedido e/ou non realizar os desembolsos 
pendentes. A documentación que hai que presentar a XESGALICIA para a obtención deste 
financiamento está relacionada no anexo III destas bases. 

 

 

2.5 Calendario da cuarta edición 
 

A efectos do calendario, BFAero estruturase nas fases xa mencionadas de convocatoria, 
selección, ingreso, incubación, aceleración, consolidación e licenzamento. 

 

  Convocatoria Selección Ingreso Incubación Aceleración Consolidación 

2
0
2
2 

XAN       

FEB       

MAR       

ABR       

MAI       

XUÑ       

XUL       

AGO       

SEP       

OUT     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

NOV       

DEC       

2
0
2
3 

XAN       

FEB       

MAR       

ABR       

MAI       

XUÑ       

XUL       

AGO       

       

       

       

       

 

O prazo de inscrición ou fase de convocatoria comeza coa publicación deste documento desde 
o sitio web de BFAero, establecéndose o 15 de agosto de 2022 ás 14:00h como data límite 
para poder realizar a inscrición por parte dos proxectos. Só se aceptarán á fase de selección 
aquelas candidaturas que se presenten no prazo establecido a través da canle adecuada, e que 
cubrisen integramente a totalidade do cuestionario. 
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Unha vez finalizase a fase de convocatoria e, por tanto, vencese o prazo de inscrición de 
proxectos, darase comezo á fase de selección, onde se avaliarán as candidaturas presentadas e 
elixirase as que ingresen en BFAero. Esta fase terá unha duración máxima de 1 mes. 

A continuación, os proxectos elixidos pasarán á fase de ingreso, na que disporán dun prazo 
máximo de 1 mes e medio para achegar a documentación que se lles requira, asinar os acordos 
debidos e realizar outros trámites relacionados coa súa entrada en BFAero. É nesta fase na que 
se elaborará e asinará o Acordo Marco. 

Posteriormente, iniciaranse os programas de incubación, aceleración e consolidación 
conforme ao planificado no Acordo Marco, que terá o seu propio cronograma. 

Os prazos e datas definitivos serán publicados a través da web de BFAero. 

 

 

3. TERMOS E CONDICIÓNS 

 

Neste capítulo detállanse os distintos condicionantes que determinan a relación entre BFAero 
e os proxectos que se presenten á convocatoria e participen nos programas de apoio de 
incubación e aceleración. Enuméranse, en primeiro lugar, os requisitos mínimos, que son as 
condicións básicas que deben cumprir os proxectos que opten a entrar en BFAero. En segundo 
lugar, explícanse os denominados criterios de elixibilidade, que son aquelas características que 
os proxectos deben presentar para poder ser considerados elixibles e, por tanto, ser avaliados 
no proceso de selección. En terceiro lugar, explícanse os criterios de avaliación, que 
determinan os aspectos que o Comité Executivo analizará para seleccionar os proxectos 
candidatos, e o seu peso relativo. A continuación, detállanse os compromisos xerais e as 
esixencias que os proxectos participantes nos programas de incubación e aceleración deben 
respectar mentres estea vixente a súa relación con BFAero. 

Finalmente, sinálanse as incompatibilidades, polas que se establece que certas entidades, dada 
a súa implicación en BFAero, non poden presentar proxectos á convocatoria. 

 

3.1 Requisitos mínimos 

• Cada iniciativa empresarial (estea constituída ou non) poderá presentar varios proxectos, 
pero optará soamente á elixibilidade dun deles. Se, con todo, se trata de proxectos 
procedentes dunha universidade, un centro tecnolóxico ou similares, poderá resultar 
elixible máis dun proxecto derivado destas entidades. 

• Todos os membros do equipo de proxecto deberán ser maiores de idade. 
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• Os proxectos poderán estar constituídos formalmente como sociedade mercantil (anónima 
ou limitada) cunha antigüidade máxima de 3 anos e medio (42 meses) na data de peche da 
convocatoria, para optar a participar nos programas de incubación e aceleración no 
momento da presentación da candidatura (en liña coa Lei 9/2013 do emprendemento e da 
competitividade económica de Galicia). Para o programa de consolidación deberán estar 
constituídos formalmente como empresa cunha antigüidade máxima de 7 anos na data de 
peche da convocatoria. 

• Para os proxectos seleccionados para incubación ou aceleración promovidos por 
emprendedores con empresas sen constituír, deberán constituír empresa con domicilio 
social e fiscal da nova sociedade na Comunidade Autónoma de Galicia ou compromiso de 
establecelo nos 3 primeiros meses no caso do programa de incubación e 2 meses no caso 
de aceleración,  e en calquera caso estar constituídos con estes requisitos no momento de 
solicitar o financiamento. 

• As empresas beneficiarias xa constituídas anteriormente á selección en BFAero deberán 
ter en todo caso centro de traballo e/ou sede social en Galicia. Para acceder ao 
financiamento de XESGALICIA deben ser unha empresa con sede social e fiscal en Galicia. 

• Os proxectos terán que dispoñer da propiedade intelectual e/ou industrial da idea, 
produto ou servizo presentado ou, no seu defecto, dispoñer dos permisos 
correspondentes de uso de propiedade intelectual e/ou industrial de terceiros. 

 
 

3.2 Criterios de elixibilidade dos proxectos 

 

Ámbito dos proxectos: sector e áreas temáticas 
 

De maneira xeral, os proxectos deberán pertencer ao sector aeroespacial e os vehículos aéreos 
non tripulados, que é o que constitúe a vertical na que está especializada BFAero. Neste marco 
global, os proxectos deberán responder especificamente a cuestións máis concretas definidas 
a través de áreas temáticas da CUI, coas achegas e a aprobación do resto de membros do 
Comité Executivo, conforme as necesidades de innovación existentes no sector. 

Así, as áreas temáticas establecidas para a cuarta edición de BFAero son as seguintes: 

1. Plataformas e os seus compoñentes: estruturas, enerxía, propulsión, sistemas, 
navegación, pilotaxe. 

2. Equipos e sistemas: tanto embarcados como en terra. 

3. Aplicacións dos vehículos aéreos non tripulados para mercados concretos. 
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Natureza dos proxectos 
 
BFAero diríxese ademais de empresas e emprendedores a startups, spin-outs e spin-offs. 
Descríbense a continuación estes últimos termos: 

• Startup: empresa de recente creación (ata 42 meses de antigüidade na data de peche da 
convocatoria) promovida por emprendedores a título persoal en fase de inicio, xeralmente 
asociada á innovación e cun modelo de negocio escalable. 

• One company spin-out: empresa de recente creación resultado da escisión dun proxecto  
dunha empresa existente. 

• Several companies spin-out: empresa de recente creación resultado da escisión dun 
proxecto desenvolvido de forma colaborativa por varias compañías. 

• Spin-off: proxecto/empresa de recente creación nada a partir dun desenvolvemento 
innovador con orixe en universidades ou centros tecnolóxicos. 

• Para o programa de consolidación, proxectos de empresas do sector aeroespacial cunha 
antigüidade máxima de ata 7 anos na data de peche da convocatoria. 

 
 

Programas de desenvolvemento dos proxectos 
 
Os proxectos participantes poderán optar aos programas de incubación, de aceleración e a de 
consolidación en función do seu grao de desenvolvemento. 

• Seed. Os proxectos en fase seed ou semente optarán a participar no programa de 
incubación. Trátase de proxectos nunha etapa inicial, onde se está a desenvolver ou se 
desenvolveu un produto ou servizo mínimo viable e esbozouse o modelo de negocio. 

 

• Early stage. Os proxectos en early stage ou fase temperá poderán optar a participar no 
programa de aceleración. Trátase xa de proxectos ou empresas cun produto ou servizo 
definido e/ou primeiras vendas. O modelo de negocio está estruturado e está a ser 
escalado, polo menos, de maneira incipiente. 

 

• Consolidación. Trátase xa de empresas cun produto ou servizo definido e vendas. O 
modelo de negocio debe estar estruturado e con posibilidade de ser escalado. A empresa 
comeza a crecer, aínda que dunha maneira incipiente. 

 
 

3.3 Criterios de avaliación 

Nas candidaturas recibidas valoraranse principalmente o equipo e o proxecto. Terán un peso 
do 30% e 70% respectivamente, tanto en proxectos que opten ao programa de incubación 
como aos que o fagan en programa de aceleración. Nos proxectos de Consolidación esta 
ponderación repartirase nun peso de 25% (equipo) e 75% (proxecto).  
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En concreto, para os proxectos que opten a incubación, teranse en conta os seguintes 
aspectos: 

Incubación – criterios de avaliación do equipo Peso relativo 

Compromiso, motivación e dedicación do equipo emprendedor 15% 

Competencias, coñecemento e experiencia do equipo na área de 
aplicación do proxecto 

10% 

Risco asumido pola entidade promotora/equipo promotor 5% 

Incubación – criterios de avaliación do proxecto Peso relativo 

Grao de aliñación coa área temática escollida 15% 

Capacidade para desenvolver un produto mínimo viable (PMV) no 
transcurso do Programa 

15% 

Grao de innovación tecnolóxica e de negocio 10% 

Grao de escalabilidade ou potencial de crecemento e de xeración 
de economías de escala 

10% 

Potencial de internacionalización 10% 

Impacto socioeconómico: iniciativa viable que contribúa á 
dinamización do tecido empresarial 

5% 

Grao de aliñación cos retos da estratexia RIS3 5% 

 

Para os proxectos que opten a aceleración, teranse en conta os seguintes aspectos: 

Aceleración – criterios de avaliación do equipo Peso relativo 

Grao de cohesión e complementariedade do equipo e os perfís dos 
seus membros respecto da natureza do proxecto 

15% 

Compromiso, motivación e dedicación do equipo emprendedor 10% 

Risco asumido pola entidade promotora/equipo promotor 5% 

Aceleración – criterios de avaliación do proxecto Peso relativo 

Grao de aliñación coa área temática escollida 15% 

Grao de escalabilidade do produto desde o punto de vista operativo 
e de negocio 

15% 

Implantación comercial do produto ou servizo e existencia de 
primeiras vendas e clientes 

10% 

Grao de innovación tecnolóxica e de negocio 10% 

Potencial de internacionalización 10% 

Impacto socioeconómico: iniciativa viable que contribúa á 
dinamización do tecido empresarial 

5% 

Grao de aliñación cos retos da estratexia RIS3 5% 
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Para os proxectos que opten a consolidación, teranse en conta os seguintes aspectos: 

Consolidación – criterios de avaliación do equipo Peso relativo 

Grao de cohesión e complementariedade do equipo e os perfís dos 
seus membros respecto da natureza do proxecto 

10% 

Compromiso, motivación e dedicación do equipo emprendedor 10% 

Risco asumido pola entidade promotora/equipo promotor 5% 

Consolidación– criterios de avaliación do proxecto Peso relativo 

Grao de aliñación coa área temática escollida 15% 

Grao de escalabilidade do produto desde o punto de vista operativo 
e de negocio 

15% 

Implantación comercial do produto ou servizo e existencia de 
vendas e clientes 

15% 

Grao de innovación tecnolóxica e de negocio 10% 

Potencial de internacionalización 10% 

Impacto socioeconómico: iniciativa viable que contribúa á 
dinamización do tecido empresarial 

5% 

Grao de aliñación cos retos da estratexia RIS3 5% 

 
 
 

3.4 Compromisos xerais 

Os compromisos aos que se adhiren os proxectos, de forma xeral, serán os seguintes: 

• Aceptar e cumprir as bases do programa.  

• Garantir que a información facilitada é fidedigna.  

• Cumprir cos prazos marcados desde BFAero para a subministración de información. 

• Manter actualizada a información do proxecto e dos membros do equipo que figure na 
plataforma de xestión de BFAero durante a vixencia do programa, información que será 
integrada no Cadro de Mandos Integral (CMI) da CUI.  

• Colaborar nas actividades de promoción do programa BFAero.  

• Garantir a entrega de toda a información adicional que poida ser requirida ao longo do 
programa.  

• Notificar aqueles cambios significativos relacionados coa composición do equipo 
promotor, a entrada de novos socios no capital social, denominación, marcas e logos, así 
como facilitar calquera outra información substancial do proxecto, durante a vixencia do 
programa.  

• Asistir e participar de forma activa un mínimo de dous membros rexistrados do equipo 
promotor na totalidade de cada unha das actividades do programa.  

• Dar uso ás instalacións postas ao dispor dos proxectos, tanto o viveiro de empresas da 
Fundación CEL como as infraestruturas da CUI. 
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3.5 Esixencias ós proxectos en incubación, aceleración e consolidación 

Os proxectos no programa de incubación deberán cumprir as seguintes esixencias: 

• Dedicación total ao proxecto de polo menos dúas persoas, que deberán cubrir os perfís de 
xerente, responsable técnico e responsable comercial. 

• Cumprimento do cadro de  KPI´ s ( Key  Performance  Indicators) e evolución mensual. 

• Cumprimento dos fitos ou na súa falta xustificación razoada do incumprimento. 

• Participación obrigatoria en actividades de formación,  titorización e  mentorización. 

• Subscribir, no seu caso, o correspondente convenio singular que establecerá os termos e 
condicións de execución da subvención outorgada por GAIN e que será requisito 
indispensable para a percepción desta. 

• Facer publicidade do financiamento e apoio obtido polo programa  BFAero nas actividades 
de difusión relacionadas co proxecto, así como na súa páxina web. 

• Participar en actividades de difusión, promoción e imaxe de  BFAero. 

• Transparencia dos proxectos á hora de informar sobre a súa evolución e resultados. 

• Para acceder ao financiamento deste programa de incubación, no caso de na fase de 
ingreso, o emprendedor terá que constituír a empresa con sede social e fiscal en Galicia, e 
deberá facelo antes de cumprirse os 3 primeiros meses desde a data de ingreso no 
programa e en calquera caso para solicitar o financiamento. 

 
Os proxectos no programa de aceleración deberán cumprir as seguintes esixencias: 

• Dedicación do total do equipo, que debe ser completado progresivamente segundo perfís 
requiridos. 

• Cadro de  KPI´ s ( Key  Performance  Indicators) e evolución mensual. 

• Cumprimento dos fitos ou na súa falta xustificación razoada do incumprimento. 

• Participación obrigatoria en actividades de formación e  titorización. 

• Transparencia dos proxectos á hora de informar sobre a súa evolución e resultados. 

• Para acceder ao financiamento deste programa de aceleración, o emprendedor terá que 
constituír a empresa con centro principal de actividade, sede social e fiscal en Galicia no 
prazo de 2 meses desde a data de ingreso, e en calquera caso para solicitar o 
financiamento de XESGALICIA. 

• As empresas beneficiarias xa constituídas anteriormente á selección en BFAero deberán 
ter en todo caso centro de traballo e/ou sede social en Galicia para obter o financiamento 
de GAIN. 

 
Os proxectos no programa de consolidación deberán cumprir as seguintes esixencias: 

• Dedicación do total do equipo, que debe ser completado progresivamente segundo perfís 
requiridos. 

• Cadro de  KPI´ s ( Key  Performance  Indicators) e evolución mensual. 

• Reporting mensual de tesourería e trimestral de contas. 

• Cumprimento dos fitos ou na súa falta xustificación razoada do incumprimento. 

• Participación obrigatoria en actividades de formación e  titorización. 

• Transparencia dos proxectos á hora de informar sobre a súa evolución e resultados. 

• As empresas beneficiarias xa constituídas anteriormente á selección en  BFAero deberán 
ter en todo caso centro de traballo e/ou sede social en Galicia para obter o financiamento 
de  GAIN. A empresa debe ter centro principal de actividade sede social e fiscal en Galicia 
en calquera caso para solicitar o financiamento de XESGALICIA. 
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3.6 Incompatibilidades 

Respecto á consideración dun proxecto candidato como apto para o proceso de selección, 
teranse en conta as seguintes incompatibilidades: 

• As entidades promotoras non poderán participar nin presentar proxectos como titulares 
dos mesmos. 

• Os membros do Comité Executivo, non poderán participar como equipo promotor e/ou ser 
integrantes dos proxectos seleccionados. No caso de tratarse de persoal adscrito ás súas 
respectivas entidades requirirase do consentimento expreso da totalidade dos membros 
do Comité Executivo. 

• No caso, de que as entidades colaboradoras ou o seu persoal adscrito presente proxectos, 
estes deben de ser autorizados pola totalidade do comité. 

• Os membros do Equipo Xestor non poderán participar como equipo promotor e/ou ser 
integrantes dos proxectos seleccionados. 

• As entidades cuxos proxectos fosen subvencionados con anterioridade por  GAIN no marco 
de calquera outro programa similar de aceleración, nos seus programas de incubación, 
aceleración ou consolidación, quedarán excluídas da subvención de  GAIN prevista neste 
convenio. Dita exclusión non aplicará no caso de proxectos que sexan financiados 
unicamente mediante a participación nas distintas fases da aceleradora  BFAero. 

• No programa de incubación quedan excluídos e non poderán adquirir a condición de 
beneficiarios, aqueles proxectos nos que concorran algunha das condicións seguintes: 
Empresas que estean vinculadas ou asociadas e/ou pertencentes ao mesmo grupo 
empresarial dunha entidade que fose beneficiaria nas anteriores edicións da  BFAero. 

 
 

4. ASPECTOS LEGAIS 

Posto que ao longo das diferentes fases do programa levaranse a cabo intercambios de 
información, é importante deixar claro o seu uso e as responsabilidades derivadas. 

 

4.1 Aceptación das bases 
A participación na convocatoria supón a aceptación destas bases, sen condicións nin 
condicionantes, así como calquera resolución que se puidese producir. 

No caso de se constatar durante o desenvolvemento do programa que algún membro de 
calquera dos equipos participantes non cumpre os compromisos asinados no Acordo Marco, o 
Comité Executivo resérvase o dereito para esixir o cumprimento destes, e de non ser así, 
procederase á exclusión da candidatura. Neste sentido, os proxectos estarán sometidos a unha 
avaliación continua ao longo de todas as fases do programa, polo que todos aqueles que non 
cumpran cos requisitos, obrigas e fitos establecidos poderán ser excluídos do mesmo e, en 
consecuencia, perder os beneficios que deste deriven logo de informe motivado do Comité 
Executivo de BFAero. Así mesmo, BFAero resérvase o dereito de cancelar, modificar ou 
suspender calquera aspecto ou criterio do proceso de convocatoria e selección. O compromiso 
asumido pola aceptación destas bases terá efecto a partir da aceptación destas e permanecerá 
en vigor ata cinco anos despois da finalización da convocatoria en que fosen aceptadas. 
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4.2 Responsabilidade 
 
Os solicitantes serán responsables de tódolos prexuízos, directos ou indirectos, que sexan 
causados ou poidan ser causados pola infracción destas bases, exonerando os responsables do 
programa de toda responsabilidade ó respecto, sen ningunha excepción. 

Nestes termos, os solicitantes serán responsables da infracción de dereitos de terceiros 
durante a súa participación no programa desta convocatoria e deberán indemnizar ás terceiras 
partes afectadas e, no seu caso, aos responsables do programa por calquera dano ou prexuízo 
causado e reclamado xudicial ou extraxudicialmente, incluíndo expresamente os honorarios 
dos profesionais intervenientes nos procedementos, polo incumprimento das obrigas descritas 
nestas bases. 

 

4.3 Propiedade intelectual 
 
Dispoñer, se procede, da propiedade intelectual da idea/proxecto presentado, ou dispoñer dos 
permisos correspondentes para o seu uso é un requisito mínimo fixado nos termos e 
condicións. 

Cada solicitante garante que o contido da súa presentación é da súa creación orixinal e non 
infrinxe ningún dereito, incluíndo os dereitos de propiedade intelectual de terceiros e que o 
contido non é ilegal, nin se creou no incumprimento de calquera obriga contractual cun 
terceiro. 

A información proporcionada polo solicitante debe ser correcta, veraz e completa, asumindo o 
solicitante plena responsabilidade por calquera inexactitude. Do contrario, BFAero terá 
dereito, sen prexuízo de calquera outro medio legal, a retirar, rexeitar ou suspender os 
dereitos outorgados ó solicitante nestas bases. 

O participante autoriza expresamente a que os responsables do programa poidan utilizar o seu 
nome e imaxe en material publicitario relativo a esta convocatoria, sen ningunha 
contraprestación. Remitindo a súa solicitude, o participante asume que a remisión do 
documento de solicitude confirma o carácter voluntario dela. 

O solicitante acepta que os responsables do programa adopten as decisións relativas á 
convocatoria, así como a selección definitiva de proxectos do programa. O solicitante recoñece 
que, aínda que o seu proxecto sexa seleccionado, os responsables do programa non están 
obrigados a desenvolver o programa completamente. 

 

4.4 Revelación de información 
 
Os participantes consenten a utilización dos datos básicos do proxecto durante os procesos de 
avaliación recollidos nas bases. 

Así mesmo, a aceptación destas bases autoriza as entidades promotoras á utilización do 
logotipo, nome do proxecto, ou calquera outro tipo de soporte audiovisual desenvolvido ou 
gravado no transcurso do programa, en todas aquelas actividades de difusión e comunicación 
que consideren oportunas, con independencia do medio ou formato utilizado. 
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O contido de tódalas ideas e proxectos presentados a esta convocatoria, e tódolos datos e 
informacións de calquera tipo proporcionada polo solicitante, serán tratadas como 
confidencial por BFAero, que se compromete a non utilizalas para fins distintos dos que xorden 
deste documento. 

 

4.5 Comunicacións 
 
Todas as notificacións relativas ao desenvolvemento do programa serán publicadas na web de 
BFAero (www.bfaero.es) e estarán dispoñibles para a súa consulta nas oficinas de Fundación 
CEL Iniciativas por Lugo. Calquera outra notificación de tipo individual será comunicada a 
través do correo electrónico ou número de teléfono empregado na inscrición do proxecto na 
web, ou naquel que con posterioridade sexa facilitado polos promotores principais do 
proxecto para a dita finalidade. 

 

4.6 Protección de datos persoais 
 
En cumprimento do Regulamento (UE)2016/679 de protección de datos persoais, informamos 
que os responsables do tratamento dos datos facilitados como participante serán tratados 
polas entidades promotoras e colaboradoras do programa de BFAero, formadas entre outras 
pola Axencia Galega de Innovación con CIF Q-1500386-F; Instituto Galego de Promoción 
Económica con CIF Q6550010-J; XesGalicia Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de 
Tipo Cerrado, S.A.U. con CIF A-15.674.203; Fundación CEL Iniciativas por LUGO con CIF G-
27.213.206; coas finalidades de avaliar os proxectos presentados, xestionar a participación no 
programa, difundir e facer promoción pública deste.    

A lexitimación para o uso dos seus datos está baseada na aceptación de todo o establecido 
nestas bases, as obrigas legais vinculadas, así como no consentimento. Os destinatarios da 
información serán todas as entidades promotoras, así como terceiros en cumprimento das 
obrigas legais vinculadas. O prazo de conservación previsto é o establecido en cada unha das 
fases do proxecto que se indican nestas bases, así como o necesario para cumprir coas obrigas 
legais vinculadas e en todo caso mentres non retire o consentimento prestado. Non se prevé 
realizar unha transferencia internacional de datos agás con fins de almacenamento e en caso 
de ser necesarias só utilizaremos determinadas aplicacións que impliquen unha transferencia 
internacional a Estados Unidos garantindo que unicamente se realizarán con entidades que 
demostrado e que se comprometesen a través de cláusulas contractuais tipo (en inglés SCCs) a 
cumprir co nivel de protección e garantías de acordo cos parámetros e esixencias previstas na 
normativa europea vixente en materia de protección de datos, como o Regulamento Europeo, 
ou cando exista un habilitación legal para realizar a transferencia internacional. O participante 
poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade de datos, 
limitación e oposición, así como a revogación do consentimento prestado, se é o caso, 
contactando con BFAero a través do correo protecciondatos@bfaero.es. Igualmente, pode 
presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos se considera que 
os seus dereitos foron vulnerados. Máis información en www.bfaero.es. 

http://www.bfaero.es/
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4.7 Reclamacións 
 
Para a interpretación e cumprimento destas bases, o Comité Executivo e os participantes no 
programa someteranse á aplicación das leis españolas. 

Toda controversia derivada da interpretación ou execución deste documento, será resolta 
directamente polas partes, para cuxo efecto estas se comprometen a realizar, de boa fe, os 
seus maiores esforzos para a solución consensuada das súas controversias, atendendo á 
común intención expresada no mesmo, nun prazo máximo de quince (15) días hábiles 
contados a partir da data en que calquera das partes avise por escrito á outra respecto de 
calquera reclamación, sen que a falta de resposta por parte da dita outra parte suspenda o 
prazo antes sinalado. 

Todo litixio, controversia ou reclamación resultante deste documento ou da súa interpretación 
que non puidese ser resolta de acordo co establecido no punto precedente, así como o relativo 
ó incumprimento, resolución ou nulidade, resolverase mediante arbitraxe. A arbitraxe levarase 
a cabo na cidade de Lugo. O laudo arbitral será definitivo e inapelable, renunciando a calquera 
recurso dispoñible contra o mesmo. 

 

4.8 Outras consideracións de interese 
 

• BFAero non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento da plataforma ou 
os servizos aloxados nela, pois esta pode sufrir interrupcións ou defectos na súa 
operatividade.  BFAero non asume ningunha responsabilidade por calquera dano ou perda 
sufrida polo demandante debido ao non funcionamento ou a imposibilidade de uso da 
información ou os servizos prestados a través da plataforma habilitada. E non será 
responsable de calquera dano ou perda que poida ser ocasionado por interferencias, 
omisións, interrupcións, virus informáticos ou desconexións no portal e os servizos por 
calquera causa, incluíndo causas fóra do control de BFAero. 

 

• O solicitante non utilizará a plataforma para enviar contido que poida violar a lei vixente 
ou a moral pública ou calquera outro contido prexudicial, abusivo, irrespectuoso,  
difamatorio, vulgar, obsceno, racista ou de calquera outra forma; realizar calquera acto 
ilegal ou fraudulento; ou enviar calquera tipo de documentación ou material non 
relacionado cos propósitos da convocatoria ou de BFAero no seu conxunto. BFAero 
resérvase o dereito de eliminar calquera contido que infrinxa as presentes bases. 

 

• Os participantes no programa asumen a obrigación de achegar, coa duración prevista no 
último parágrafo da apartado “Aceptación das Bases”, a documentación adicional que se 
poida requirir por parte dos responsables do programa para o cumprimento de obrigas de 
información que poidan derivarse de normas actualmente vixentes ou que poidan entrar 
en vigor durante a duración do programa. O incumprimento da subministración desta 
información no prazo outorgado pode supoñer a suspensión e/ou a resolución do 
programa respecto dos infractores. 
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5. ANEXOS 
 

5.1 Anexo I: Documentación que hai que presentar a GAIN con carácter previo á 
firma dos convenios de concesión directa 
 

Para determinar a procedencia do pagamento das axudas a cada beneficiario terase en conta a 
certificación emitida polo equipo de xestión, relacionando os proxectos incorporados 
definitivamente á incubadora. 

Coa devandita certificación achegarase, para cada proxecto incorporado á aceleradora, a 
seguinte documentación: 
• NIF da empresa. 
• Certificado de titularidade da conta na que se deben realizar os pagos, no devandito 

certificado deberá constar a razón social da empresa, o código internacional de conta 
bancaria (IBAN) ou o código internacional de identificación bancaria (BIC/  SWIFT). 

• Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das prohibicións para a 
obtención de subvencións contempladas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia. 

• Certificacións de estar ao corrente das obrigacións tributarias estatais, coa comunidade 
autónoma e coa Seguridade Social. 

• Oficio relacionando cada proxecto seleccionado coa empresa constituída e o seu 
representante legal, así como as datas de inicio e final do programa de aceleración. 
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5.2 Anexo II: Modelo de Convenio de Concesión Directa 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A  AXENCIA  GALEGA DE INNOVACIÓN E  
_____________________ MEDIANTE O CAL SE PROCEDE Á REGULACIÓN DAS CONDICIÓNS DE 
EXECUCIÓN DAS SUBVENCIÓNS PREVISTAS NO CONVENIO ASINADO ENTRE A  AXENCIA  
GALEGA DE INNOVACIÓN ( GAIN), INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE), 
SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES DE INVESTIMENTO  DE TIPO PECHADO, S.A.U. ( 
XESGALICIA) E A FUNDACIÓN  CEL INICIATIVAS POR LUGO PARA A POSTA EN MARCHA DA  
CUARTA EDICIÓN DE BUSINESS FACTORY  AERO-  BFAero. 

 

Santiago de Compostela, __________________ 

 

REUNIDOS: 

Dunha parte, D. FRANCISCO JOSÉ CONDE LÓPEZ, Vicepresidente I e Conselleiro de Economía, 
Empresa e Innovación da Xunta de Galicia, nomeado para o dito cargo polo Decreto 148/2016, 
do 13 de novembro, polo que se nomean os titulares dos departamentos da Xunta de Galicia 
(DOG nº127, do 14 de novembro),  actuando no exercicio das atribucións conferidas polo 
artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa 
Presidencia e polo Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura 
orgánica da vicepresidencia I e Consellería de Economía, Empresa e Innovación; Presidente da 
Axencia Galega de Innovación (en diante, GAIN), en virtude do disposto no artigo 12 do 
Decreto 50/2012, do 12 de xaneiro, polo que se crea a Axencia Galega de Innovación e se 
proban os seus estatutos. 

Doutra parte, D/Dna. _____________, con NIF ______________, e domicilio a efectos de 
notificacións en _________________, en nome e representación da empresa_____________, 
promotora do proxecto _________________. 

 

EXPOÑEN: 

I. Que a Axencia Galega de Innovación (en diante, GAIN), o Instituto Galego de Promoción 
Económica (en diante, IGAPE), XESGALICIA Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de 
Tipo CERRADO SAU (en diante, XESGALICIA), a Fundación CEL Iniciativas por Lugo (en diante, 
FUNDACIÓN CEL), asinaron un convenio para a continuidade da Aeronautics Business Factory- 
BFAero 

II. Que o citado convenio prevé diversas achegas económicas para os proxectos seleccionados 
para os programas de incubación e aceleración polo Comité Executivo do Programa BFAero, 
condición que cumpre o proxecto anteriormente indicado. 

III. Este convenio aliñase, tanto coas previsións recollidas na Lei 5/2013, de fomento da 
investigación e da innovación de Galicia, como coas prioridades contidas no Plan de Estratexia 
de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3), en concreto, no programa marco de 
emprendemento innovador. 
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Ao mesmo tempo, a Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e á súa 
internacionalización establece como obxectivo no seu artigo primeiro o apoio ao emprendedor 
e a súa actividade empresarial, favorecer o seu desenvolvemento, crecemento e 
internacionalización e fomentar a cultura emprendedora e un contorno favorable á actividade 
económica, tanto nos momentos iniciais ao comezar a súa actividade como no seu posterior 
desenvolvemento, crecemento e internacionalización. 

IV. O carácter singular deste convenio vén xustificar a existencia dunha selección previa do 
proxecto beneficiario que contou con debidos requisitos de publicidade e selección en réxime 
de concorrencia competitiva. 

Os requisitos de publicidade garantiron mediante a publicación da convocatoria do Programa 
BFAero na páxina web do citado programa, estando aberta dita convocatoria a todos aqueles 
proxectos que cumprían as condicións específicas do programa. 

Con base no exposto, ambas as partes acordan subscribir este convenio de colaboración, con 
suxeición ás seguintes, 

 

CLÁUSULAS: 

 

Primeira. - Obxecto. 

O presente Convenio ten por obxecto regular os termos e condicións de execución da 
subvención prevista no convenio asinado entre GAIN, o IGAPE, XESGALICIA, a FUNDACIÓN CEL, 
para o desenvolvemento do Programa BFAero. 

Incorporarase ao presente convenio, un documento descritivo das características particulares 
do proxecto, segundo o modelo que para ese efecto se facilita, así como o Plan de Apoio 
previsto co proxecto incubado. 

 

Segunda. -Deberes do beneficiario. 

Sen prexuízo das demais obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, os beneficiarios das axudas concedidas quedan obrigados a: 

a) Proceder ao reintegro da subvención percibida, no suposto de incumprimento das 
condicións de participación no programa BFAero. 

b) Facilitar a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade 
Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas no exercicio das súas funcións 
de fiscalización e control do destino das subvencións; e someterse ás actuacións de 
comprobación que deban efectuar os ditos órganos relativas ao control financeiro, e demais 
aplicables; así como as levadas a cabo polo órgano concedente; e se é o caso, ás da autoridade 
de xestión, ás verificacións do artigo 13 do Regulamento (CE) nº 1828/2006 e, de ser o caso, ás 
dos servizos financeiros da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo, e achegar 
canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores. 
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c) Comunicar ao órgano concedente a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou recursos 
que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberase efectuar tan pronto 
como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos 
fondos percibidos. 

d) Xustificar, nos casos en que o importe do gasto subvencionable supere as contías 
establecidas na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público para o contrato 
menor; a solicitude como mínimo de tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo 
á contratación do compromiso para a obra, prestación do servizo ou entrega do ben, salvo que 
polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que 
as realicen, presten ou fornezan, ou salvo que o gasto se realizase con anterioridade á 
solicitude da subvención, de acordo co establecido no punto 3 do artigo 29 da Lei 9/2007, do 
13 de xuño, de subvencións de Galicia, na redacción dada ao mesmo pola disposición final 
segunda da Lei 2/2013,  do 27 de febreiro, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma 
de Galicia para o ano 2013. 

e) Prestar consentimento expreso á publicidade por parte da Administración Galega dos datos 
referidos ao presente convenio, de conformidade co artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, 
de transparencia e bo goberno, relativo ás obrigas específicas en materia de información sobre 
convenios; e co disposto nos Decretos 126/2006, do 20 de xullo, e 132/2006, do 27 de xullo, 
polos que se regulan o rexistro de convenios da Xunta de Galicia, e os rexistros públicos 
creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, dos orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006,  respectivamente. 

f) Prestar consentimento expreso á publicación na Base de Datos Nacional de Subvencións, nos 
termos previstos no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, 
modificado polo artigo 30.3 da Lei 15/2014, do 16 de novembro, de racionalización do sector 
público e outras medidas de reforma administrativa. 

g) Dar cumprimento ás obrigas de publicidade que se establecen no artigo 18 da Lei 38/2003, 
do 17 de novembro, xeral de subvencións, modificado polo artigo 30.2 da Lei 15/2014, do 16 
de setembro, de racionalización do sector público e outras medidas de reforma administrativa. 

 

Terceira. - Financiamento e gastos subvencionables 

O importe total da axuda a conceder por parte de GAIN é a seguinte distribución: 

- 40.000 €, correspondente a proxectos participantes do programa de incubación. 

- 60.000 €, correspondente a proxectos participantes do programa de aceleración 

- 30.000 €, correspondente a proxectos participantes do programa de consolidación. 

As datas correspondentes do programa de incubación e aceleración estarán especificadas no 
documento descritivo anexo a este convenio. 

O dito importe financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 06.A2.-561.A-770.0 dos 
orzamentos de GAIN para a anualidade correspondente. 
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Para determinar a orixe do pago das axudas ao beneficiario, terase en conta a certificación 
emitida polo equipo de xestión do Programa BFAero, relacionando os proxectos seleccionados 
para o programa de incubación e aceleración polo Comité Técnico do Programa. 

Terán a consideración de gastos subvencionables aqueles que respondan á natureza da 
actividade subvencionada e resulten estritamente necesarios para o desenvolvemento do 
proxecto de acordo coas actividades previstas no plan de apoio do programa de incubación e 
aceleración. En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser 
superior ao valor de mercado. 

Só se admitirán aqueles gastos que fosen realizados dentro do período comprendido entre a 
data de inicio e fin do programa de incubación e aceleración. 

A modo indicativo, considéranse elixibles os seguintes conceptos: 

- Custos de persoal 

- Custos de participación en feiras, congresos e outras actividades de networking específicas 
para o proxecto. 

- Adquisición de equipamento e material instrumental na medida en que se utilicen para as 
actividades de aceleración. 

- Custos de obtención, validación e defensa de patentes e outros activos inmateriais; 
incluiranse os custos derivados da obtención de certificacións oficiais necesarias para a 
viabilidade do proxecto. 

- Servicios tecnolóxicos externos 

- Servicios de apoio para a elaboración do plan de negocio, para a saída ó mercado, ou para 
a busca de investidores 

- Subcontratacións. (límite do 50%) 

De acordo co establecido no artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia, cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas para os 
contratos menores no texto refundido da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do 
sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do 
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE,  do 26 de febreiro de 2014; o 
beneficiario deberá solicitar como mínimo 3 ofertas de diferentes provedores, con carácter 
previo á contratación do compromiso, salvo que, polas súas especiais características, non 
exista no mercado suficiente número de entidades, ou salvo que o gasto se realizase con 
anterioridade á solicitude da subvención. A elección entre as ofertas presentadas, que se 
deberán presentar na xustificación, deberá xustificar expresamente nunha memoria cando a 
elección non recaia na proposta económica máis vantaxosa. 

Consideraranse subcontratacións as actuacións contratadas con organismos de investigación 
ou outras entidades, que supoñan a execución dunha parte das actividades incluídas o 
programa de aceleración que constitúe o obxecto da subvención. A subcontratación 
debidamente xustificada e motivada deberá cumprir co establecido no artigo 27 da Lei 9/2007 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, tendo en conta que, en todo caso, esta non poderá 
superar o límite do 50% do custo total da actividade subvencionada. 



 

Bases de Convocatoria 4ª Edición – BFAero 29 

 

Nos casos en que se realice esta subcontratación, os beneficiarios deberán acercar unha 
declaración expresa de que as persoas ou entidades subcontratadas para as actividades 
subvencionadas non están vinculadas con eles, de conformidade co artigo 27.7 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no seu Regulamento. 

En caso de que o importe do IVE non sexa recuperable, poderá ser considerado un gasto 
subvencionable. Neste caso deberase presentar un certificado relativo á situación da entidade 
co respecto ao IVE. 

GAIN achegará o financiamento destas axudas a través dos mecanismos previstos no 
ordenamento xurídico, sendo condición indispensable para a súa concesión, o cumprimento 
por parte dos seleccionados dos requisitos legais para ser beneficiarios. 

 

Cuarta. - Réxime de pagamentos. 

Ao abeiro do previsto nos artigos 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia 
e nos artigos 62 e 63 do Regulamento de desenvolvemento da devandita lei; poderanse 
realizar pagados anticipados, respondendo estes a entregas de fondos con carácter previo á 
xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes 
á subvención. 

As instrucións detalladas e os formularios correspondentes para a presentación da 
documentación serán fornecidas pola Axencia Galega de Innovación, sendo preciso presentar a 
documentación de maneira ordenada seguindo a estrutura establecida nas devanditas 
instrucións. 

Para cada anualidade dos programas de incubación, aceleración e consolidación poderanse 
solicitar os seguintes pagamentos nas datas límite relacionadas no documento descritivo 
anexo a este convenio: 

Incubación Aceleración Consolidación 

Anticipo 50% 
Pago do anticipo ao 6º mes da 
execución 25% 
Pago final 25% á xustificación 

Anticipo 50% 
Pago final 50% á xustificación 

Pago ao finalizar e 
xustificación 

 

Todos os anticipos solicitados incluirán unha resolución motivada e entrega completa da 
seguinte documentación: 

a) Solicitude, no modelo que será facilitado pola Axencia Galega de Innovación, no que 
constarán as seguintes declaracións responsables: 

1. Declaración das axudas solicitadas ou concedidas para a mesma finalidade e tamén 
aquelas, solicitadas ou concedidas, para os mesmos custos, aínda que a finalidade fose 
diferente, de todas as administracións públicas. De ser o caso, deberá achegarse unha copia 
simple da resolución de concesión doutras axudas. 

2. Declaración do conxunto de axudas recibidas pola empresa en concepto de mínimis, 
durante os dous exercicios fiscais anteriores, e durante o exercicio fiscal en curso. 



 

Bases de Convocatoria 4ª Edición – BFAero 30 

 

 

b) Certificacións de estar ao corrente das obrigas tributarias estatais, coa comunidade 
autónoma e coa Seguridade Social, de non estar actualizadas as inicialmente presentadas. 

 

Pagamento final da anualidade e xustificación. 

A cantidade restante destinada a cada un dos proxectos seleccionados, pagarase tras a 
solicitude e xustificación da subvención concedida coa seguinte documentación: 

a) Solicitude, no modelo que será facilitado pola Axencia Galega de Innovación, no que 
constarán as seguintes declaracións responsables: 

1. Declaración das axudas solicitadas ou concedidas para a mesma finalidade e tamén 
aquelas, solicitadas ou concedidas, para os mesmos custos, aínda que a finalidade fose 
diferente, de tódalas administracións públicas. De ser o caso, deberase acercar unha copia 
simple da resolución de concesión desas outras axudas. 

2. Declaración do conxunto de axudas recibidas pola empresa en concepto de mínimis, 
durante os dous exercicios fiscais anteriores, e durante o exercicio fiscal en curso. 

3. No caso de subcontratacións, declaración de que as persoas ou entidades 
subcontratadas para as actividades subvencionadas non están vinculadas, de conformidade 
co artigo 27.7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

b) Certificacións de estar ó corrente das obrigas tributarias estatais, coa comunidade 
autónoma e coa Seguridade Social, de non estar vixentes as anteriormente presentadas. 

c) Memoria económica, no modelo que será fornecido pola Axencia Galega de Innovación e na 
cal se relacionarán os gastos realizados coa subvención percibida incluíndo a súa relación coas 
actividades propostas do programa de aceleración. 

d) Documentación xustificativa do gasto: os gastos xustifícanse con facturas e demais 
documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico-mercantil ou con eficacia 
administrativa pagos, en orixinal ou copias electrónicas auténticas. Cando o beneficiario non 
dispoña de facturas electrónicas para a xustificación da subvención, deberá achegar unha 
copia auténtica electrónica dos documentos orixinais en papel, de acordo cos procedementos 
que establece a normativa vixente. 

e) Documentación xustificativa do pagado: os pagamentos xustifícase con orixinais ou copias 
electrónicas auténticas de transferencias bancarias, certificacións bancarias, extractos 
bancarios, ou documentos obtidos a través da banca electrónica sempre que conten co selo do 
banco. En ningún caso se admitirán os pagamentos xustificar mediante recibo do provedor. 

Nestes documentos deberán estar claramente identificados o receptor e o emisor do pago, o 
número e a satisfacción do importe total da factura (IVE incluído), así como o concepto ao que 
se refiren. No caso en que no documento de pagamento non se faga referencia ás facturas, 
deberá ir acompañado da documentación complementaria que permita verificar a 
correspondencia entre gasto e pagamento (trazabilidade). 
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No caso en que un xustificante de pagamento inclúa varias facturas, xuntarase dunha relación 
detallada delas en que se poida apreciar que o pagamento se corresponde coas devanditas 
facturas. No caso de facturas pagadas conxuntamente con outras non referidas ao plan, será 
necesario achegar o correspondente extracto bancario acompañado da orde de pagamento da 
empresa selada polo banco coa relación detallada das facturas. 

En ningún caso se admitirán pagos xustificados mediante recibos do provedor, os pagamentos 
por caixa ou en efectivo e os pagamentos realizados con cartón de débito ou crédito non 
asociados á empresa beneficiaria. 

f) Informe final da anualidade do programa de incubación do proxecto: xustificarase o 
cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, indicando as actividades 
realizadas e obxectivos conseguidos. Este informe estará asinado polos representantes da 
entidade beneficiaria e do equipo de xestión do programa BFAero. 

A entidade poderá achegar calquera outra documentación ou material que considere 
necesario presentar para unha mellor xustificación das actuacións subvencionadas. 

g) Certificado relativo á situación da entidade con respecto ó IVE, só para os casos de que o IVE 
non sexa recuperable. 

h) Carta de pagamento a que fai referencia o artigo 48.2. g) do Decreto 11/2009, do 8 de 
xaneiro, polo que se proba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, relativa ao 
reintegro de remanentes non aplicados, así como os xuros derivados destes; esixible nos casos 
en que se prevé a posibilidade de concesión de anticipos. 

 

Quinta. - Réxime de garantías. 

O artigo 65 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se proba o Regulamento da LSG, 
establece a obrigatoriedade de beneficiarios e entidades colaboradoras, de constitución de 
garantías, nos casos, entre outros, nos cal se prevé a posibilidade de realización de 
pagamentos anticipados. 

O presente convenio establece o pagamento anticipado de ata un 75% da cantidade destinada 
ao financiamento do proxecto. Considerando que a finalidade que se persegue coa devandita 
achega, é dar apoio aos diferentes proxectos, facilitando a formalización ou constitución dos 
mesmos en empresas, e reducindo a carga económica que soporta calquera empresa, tanto 
nas súas orixes, como no inicio da súa actividade; se exonera da constitución de garantía 
legalmente prevista; conforme a previsión recollida no artigo 67 do Regulamento da LSG, 
relativo á posibilidade de autorización por parte do Consello da Xunta, da exención da obriga 
de constitución de garantías. 

 

Sexta. - Alteración das actuacións. 

A necesidade de modificar as actuacións que se van realizar, despois de que supón alteración 
das condicións tidas en conta á hora da concesión, poderá dar lugar á modificación da 
subvención concedida. En calquera caso, só se procederá á citada modificación, tralo informe 
favorable do Comité Executivo. 
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O procedemento de aprobación de modificación das actuacións iniciarase coa solicitude por 
parte do interesado, na devandita solicitude deberase indicar o alcance da modificación 
proposta, de tal maneira que queden claras as actuacións que hai que modificar e o 
desenvolvemento do proxecto. Esta solicitude presentarase no rexistro da Axencia Galega de 
Innovación. 

Logo da devandita solicitude, GAIN procederá a reunir o correspondente informe favorable ou 
visto bo do Comité Técnico. 

Tras as anteriores actuacións, GAIN aprobará, se é o caso, a modificación proposta. 

A anterior modificación, de producirse, formalizarase no correspondente documento. Segundo 
as previsións do artigo 31.4 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector 
público autonómico, relativo á contratación sostible, os convenios subscritos pola 
Administración xeral da Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector público 
autonómico poderán ser obxecto de modificación cando teñan como finalidade o logro dos 
obxectivos de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. Estas modificacións 
terán por obxecto a redución do volume das obrigas ou a ampliación do seu prazo de 
execución. 

 

Sétima. - Compatibilidade con outras axudas 

Estas axudas serán compatibles con outras establecidas por esta ou outra Administración 
Pública, organismo ou ente público ou persoal, nacional ou internacional para o mesmo fin sen 
que, en ningún caso, illada ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou 
recursos, supere o custo da actividade subvencionada. 

Non obstante o anteriormente indicado, as entidades cuxos proxectos foran subvencionados 
con anterioridade por GAIN no marco de calquera outro programa similar de aceleración, nos 
seus programas de incubación, aceleración ou consolidación, quedarán excluídas da 
subvención de GAIN prevista neste convenio. 

Dita exclusión non aplicará no caso de proxectos que sexan financiados unicamente mediante 
a participación nas distintas fases da aceleradora BFAero. 

 

Oitava. - Réxime aplicable e reintegro 

Estas axudas estarán suxeitas ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia; Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, así como a 
normativa básica da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e o seu 
Regulamento de desenvolvemento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo. 

Procederá ao reintegro parcial ou total dos fondos percibidos no suposto de incumprimento 
das condicións establecidas para a súa concesión nos termos previstos no Título II da Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

Igualmente procederá ó reintegro (total ou parcial) no caso de incumprimento e/ou mal 
aproveitamento da aceleración por parte dalgún dos proxectos seleccionados na fase final, o 
que deberá reflectirse nun informe suficientemente motivado. 
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Estarán suxeitas igualmente ao réxime de mínimis establecido no Regulamento (UE) nº 
1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 
108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas mínimis (DOUE L352/1, do 24 
de decembro de 2013). 

En virtude do disposto no artigo 3.2 do anterior regulamento, o importe total das axudas de 
mínimos concedidas por un estado membro a unha única empresa, non excederá 200.000 
euros durante calquera período de tres exercicios fiscais. O límite máximo aplícase a todo o 
conxunto de axudas recibidas en concepto de mínimis pola empresa, independentemente da 
forma en que se outorguen, ou do obxectivo perseguido. O beneficiario deberá presentar unha 
declaración do conxunto de axudas recibidas pola empresa en concepto de mínimis, durante 
os dous exercicios fiscais anteriores, e durante o exercicio fiscal en curso. 

 

Novena. - Mecanismos de seguimento e execución. 

Para o correcto seguimento das accións do convenio, crearase unha comisión de seguimento, 
paritaria entre representantes de GAIN e representantes da entidade beneficiaria. 

 

Décima. - Vixencia. 

Sen prexuízo do disposto na cláusula segunda respecto á data de inicio das actividades de 
aceleración, este convenio estará vixente desde o día seguinte ó da súa sinatura ata a 
finalización dos programas de incubación, aceleración e consolidación, sen posibilidade de 
prórroga. 

 

Décimo primeira. - Natureza xurídica e resolución de conflitos. 

Este convenio ten natureza administrativa e rexerase polo establecido nestas cláusulas e polo 
disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; así como no Decreto 
11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se proba o Regulamento da devandita lei; e pola restante 
normativa que, se é o caso, resulte de aplicación. 

 

Décimo segunda. - Modificación do convenio. 

Segundo as previsións do artigo 31.4 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do 
sector público autonómico, relativo á contratación sostible, os convenios subscritos pola 
Administración Xeral da Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector 
público autonómico poderán ser obxecto de modificación cando teñan como finalidade ou 
logro dous obxectivos de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. 

Ditas modificacións terán por obxecto a redución do volume dos deberes ou a ampliación do 
seu prazo de execución. 
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Toda alteración que se realice referente ao contido deste convenio será proposta pola 
Comisión de Seguimento e deberá formalizarse no correspondente documento. 

Exceptuar do disposto no apartado anterior, toda alteración das actuacións relativas aos 
proxectos presentados, que se rexerán polas previsións recollidas nas bases do programa. 

O presente convenio poderá ser obxecto de modificación cando teña como finalidade ou logro 
dous obxectivos de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. A devandita 
modificación terá por obxecto a redución do volume dos deberes ou a ampliación do seu prazo 
de execución. 

E en proba de conformidade, subscriben o presente documento por exemplar duplicado no 
lugar e data indicados no encabezamento. 

 

O Vicepresidente primeiro e Conselleiro de Economía, Empresa e Innovación 

P.D de firma (Resolución do 2 Xaneiro 2020)                            O representante legal da entidade, 

A Directora da Axencia Galega de Innovación 

 

 

 

 

Patricia Argerey Vilar 
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Anexo ao Convenio 
Modelo de Documento Descritivo das Características Particulares do Proxecto 

 

• Denominación do proxecto:  

• Denominación social e NIF da empresa: 

• Relación promotores/NIF:  

• Breve descrición do proxecto:  

• Data inicio/fin programa de incubación/aceleración/consolidación: 

• Datas límite para a presentación de documentación: 

- Primeiro pago (anticipo): 

- Xustificación primeira anualidade: 

- Segundo pago: 

- Xustificación final: 

• Contía da axuda a fondo perdido: 

• Outros datos de interese: 



 

Bases de Convocatoria 4ª Edición – BFAero 36 

 

5.3 Anexo III: Documentación a presentar en XesGalicia para o financiamento de 
cada un dos proxectos no programa de aceleración e consolidación 
 

a) Identificación da/s persoa/s de contacto. 

 

b) Plan de negocio (formato.doc): 

• Promotores do proxecto.  

• Antecedentes e descrición do proxecto. 

• Produto ou servizo. Procesos produtivos. Instalacións produtivas.  

• Mercado, sector, competencia.  

• Estratexia de comercialización e marketing. Contratos comerciais clave.  

• Persoal actual da empresa e previsión de evolución do persoal.  

• Investimento previsto e financiamento do proxecto.  

• Estados económicos-financeiros previsionais (4 exercicios-Formato Excel).  

• Estado de tesourería, con detalle mensual, do primeiro ano a contar desde a situación 
actual.  

• PowerPoint resumo das principais variables (Modelo facilitado por XESGALICIA). 
 

c) Documentación financeira: 

• Contas anuais dos 3 exercicios económicos. Se as contas están auditadas presentar os 
correspondentes informes de auditoría. Balance, conta de Perdas e Ganancias e 
estados de tesourería a data de peche do último trimestre. Pool bancario a data de 
peche do último trimestre e último exercicio económico pechado.  

• Orzamento do exercicio corrente.  

• Informe CIRBE do Banco de España. 

• Relación das axudas solicitadas a IGAPE para este proxecto e certificado de non ter 
débedas co devandito organismo. Relación de todas as axudas solicitadas (aprobadas, 
concedidas ou pendentes de resolución) para o mesmo proxecto.  

• Financiamento público obtido, solicitada e previsto para o proxecto. 
 

d) Documentación xurídica: 

• Escritura de constitución e estatutos vixentes da sociedade. 
• Composición do capital e órganos de administración. 
• Copia do libro de rexistro de socios. 
• Certificado de estar ao corrente coas distintas administracións públicas (AEAT, 

Seguridade Social e Comunidade Autónoma). 
• Declaración xurada relativa aos litixios nos que sexa parte a sociedade, os seus socios 

e/ou administradores. 
• Pacto de socios previos e se fose o caso, compromisos adquiridos por outras 

aceleradoras. 
• Documento LOPD (Lei oficial de protección de datos) - Modelo facilitado por  

Xesgalicia. 
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e) Documentación relativa á prevención do branqueo de capitais (PBLAC): 

• Formulario de Identificación do cliente (Modelo facilitado por XESGALICIA). 

• Acta de titularidade real. 

• CIF definitivo. 

• DNI (ou equivalente) do representante da Sociedade ou dos titulares reais. 

• Declaración da titularidade da conta bancaria onde se debe realizar o pago. 

f) Outra documentación: 

• Documentación relativa á propiedade da tecnoloxía e/ou aos dereitos de explotación 
desta. 

• No caso de achegas non dinerarias, documentación da valoración de ditos activos.  
• Adhesión ao regulamento interno de publicidade (modelo facilitado por XESGALICIA).  
• Autorización do uso do logo da empresa por parte de XESGALICIA 

 
Poderase solicitar toda documentación ou información necesaria para o coñecemento e 
correcta comprensión do plan de negocio ou da situación económica e legal da empresa. 

A documentación do plan de negocio deberá presentarse en galego ou castelán, os importes 
en euros e deberá estar asinada polo representante legal da empresa. 

A documentación financeira e xurídica, no caso de non estar en galego ou castelán, deberá 
presentarse traducida por intérprete xurado. 

Non se poderá utilizar o nome de XESGALICIA para outras financiamentos que se poidan 
solicitar para o proxecto, salvo que isto sexa expresamente autorizado por XESGALICIA, 
quedando esta eximida, en todo caso, das consecuencias que teña a non financiamento do 
proxecto, calquera que sexa a causa. 

 

 


