
 

                                                

 

 

 

FOEXGA 2019-2020 . RESERVA DE PARTICIPACION 
 

PARTICIPACION DE EMPRESAS GALLEGAS NA FEIRA BATIMATEC 
ARXELIA  

23-29 de marzo 2019  

 

A Cámara de Comercio de A Coruña e o Igape convocan a PARTICIPACION NA FEIRA BATIMATEC ARXELIA 
ORGANIZA: Cámara de Comercio de A Coruña e IGAPE  

 COFINANCIA:  A participación é susceptible de ser apoiada por fondos FEDER a través do Programa 
FOEXGA 2019-2020. 

  
 OBXECTO: Renforza-la posición das empresas e productos galegos no mercado arxelino  así como 

apoiar as empresas galegas que estean á procura de oportunidades comerciais en Arxelia.  
 PARTICIPANTES: Empresas PEMES galegas (segundo a definición da Unión Europea) dós sectores 

materiais de construción, enxeñerías, construtoras, maquinaria etc. que desexen promocionar os 
seus produtos / servizos no ámbito internacional.  

 SECTOR: sectores materiais de construción, enxeñerías, construtoras, maquinaria etc. 
 DATAS: 23-29 marzo 2019   ( datas da Feira: do 24-28 de marzo 2019) 

INFORMACION : http://www.batimatecexpo.com/ 
 CIUDAD: Arxel. As empresas poderán desprazarse a outras cidades para axenda de reunións.  

 
 

SELECCIÓN DAS EMPRESAS  

A selección das pemes efectuarase respectando a rigorosa orde da data da solicitude efectuada, e ata o 
esgotamento das prazas dispoñibles, sempre que cumpran os requisitos establecidos na convocatoria  
 
 

PLAN DE VIAXE PREVISTO  

 A ida e regreso dependerán das necesidades das empresas participantes para a montaxe e desmontaxe 
do stand. 
 

 Saída prevista a partir do 23 de marzo. Regreso a partires do 27 de marzo . Poderase estudiar outros 
programas de viaxe en función do programa de cada empresa.  

 

MOI IMPORTANTE: Unicamente se admitirá que viaxe o persoal da peme participante, entendendo por tal 
calquera traballador da peme contratado por conta allea, accionista, propietario, administrador ou representante 
legal, ou persoal contratado doutro modo para labores de internacionalización da empresa. Poderase solicitar 
documentación xustificativa.  

 

CUSTO DE PARTICIPACION  

Son custos estimados e poden variar á baixa ou á alza. Axustaranse en cada caso. Son custos 
susceptibles de subvención os indicados neste apartado 



 

                                                

 

 

 

 
 Custo  estimado stand propio (12 m2):  5.662,8 €+IVE = 6.851,98  € *El precio incluye registro en 

la feria,  stand, mobiliario, inserción en catalogo, rotulación e iluminación.  
 

 Custo estimado Hotel (5 noites) : 900 € +IVE = 1.089 € 
 

 Custo estimado Voo: 400 € + IVE = 484 € 

 Custo gastos de tramitación/información etc. da Camara de Comercio: 450 €+ IVA= 544,5 € 
 
O custo do Stand, hotel e Voo se axustarán o custo real no momento de efectuar a 
reserva definitiva. 

 
 Sé o  persoal técnico da Cámara desprazase, a empresa deberá aboar a maiores un importe 

aprox. de 400 € e obterá unha axuda de 350 € aprox. Se procederá a regularización antes de 
finalizar a acción.  
 

CUSTO ESTIMADO PARA UN STAND DE 12 M2, HOTEL, VOOS  E GASTOS DE 
TRAMITACION DA CAMARA : 7.412,8 + IVE 
 
SUBVENCION QUE SE TRAMITARÁ: 6.671,52 €  
 
A maiores se subvencionarán os custos do seguro, visado, interprete, envío da mercadoría e 
custo do persoal da cámara si se despraza. Custos que se repercutirán a empresa.  

MAXIMO TOTAL DE GASTOS POR EMPRESA: 12.000 € 

.  
 

 

FORMALIZACION DE INSCRICIONS  14 xaneiro 2019   

 

PLAZAS LIMITADAS Criterio de selección: por orden de chegada  dá  documentación o áta esgotamento do 
orzamento previsto nesta  acción   

Para formalizar a inscrición na acción, debe enviar á Cámara de A Coruña a seguinte documentación: 

Documentación para enviar á Cámara de A Coruña: 

 FICHA DE PREINSCRIPCION cumprimentada, selada e firmada, seguindo o modelo anexo 
 Copia da acreditación da representación legal (escritura de constitución da sociedade ou escritura de 

poder) 
 Copia Certificados de estar o corrente con a AEAT, TGSS e Facenda 
 Xustificante de pago á c/c a nome da Cámara de Comercio de A Coruña por importe do 1º pago:  

6.851,98 €  
 (corresponde aprox ao 100% do pago dp  stand, incluido IVE) .O pago do resto do custe total estimado 
solicitarémolo más adiante, a medida que se produzcan os gastos 

 Por favor reflictan no xustificante o nome da acción  1º pago RESERVA STAND 2019   para a cal están a 
facer o pago: 

 ABANCA:  ES 82 2080 3103 1030 4001 7149  
 
 
 
 



 

                                                

 

 

 

PENALIZACIÓN POR BAIXA VOLUNTARIA DA EMPRESA En caso de BAIXA 

VOLUNTARIA DA EMPRESA, establécense as seguintes penalización:  

A- Se a baixa se produce con 40 días ou máis de antelación á  realización da acción, a penalización 
consistirá no aboamento dos gastos incorridos, ata o momento, por parte da empresa. 

B- Se se produce con 39 a 30 días de antelación á realización da acción, a empresa pagará o 50% da 
aportación establecida para participar na acción. 

C- Se se produce entre o comezo da misión e os 29 días anteriores á realización da acción, aboarase o 100 
% da aportación. 
Se os gastos reais ocasionados superan as ditas porcentaxes, se lles repercutirán a maiores. 

 
 
 

INFORMACION E INSCRICIONS  

Cámara de Comercio de A Coruña 
Enderezo: Alameda 30 -1º / 15003 – A Coruña 
Tfno: 981 216072 / 74 / Fax:981 225208 / e-mail: exteriorol@camaracoruna.com  

 
 

TRAMITACION DE SUBVENCIÓNS 

Esta convocatoria realízase en modo de reserva y  será obxecto de apoio con fondos FEDER no novo 
marco do programa FOEXGA 2019-2020 cunha subvención de ata o 90%. 
 
 

 Para a tramitación da subvención a Cámara informaralle do prazo no que a empresa participante deberá, 

cumprimentar a solicitude (IG249) na aplicación : http://www.tramita.igape.es. 

 A empresa participante deberá enviar á Cámara de Comercio  o formulario da solicitude anteriore e toda a 

información que esta necesite para poder xustificar a correcta realización da acción conforme aos 

parámetros desta convocatoria cando a Cámara o solicite. O prazo para solicitar o cobramento será o de 30 

días hábiles desde a finalización da acción. 

 O Igape aboará as subvencións á entidade colaboradora para que esta ingrese ás  pemes os importes 

íntegros -sen compensación doutros gastos non elixibles- correspondentes ás subvencións recibidas do 

Igape, nun prazo máximo de 30 días tras recibir a transferencia de Igape. Unha vez feitas as transferencias 

das subvencións ás pemes, as entidades colaboradoras deberán remitir ao Igape copia simple das 

transferencias efectuadas. 

 Será de aplicación a regulación sobre o réxime de xustificación, pagamento, reintegro e réxime sancionador 

de subvencións contida na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e o Decreto 11/2009 do 8 de 

xaneiro polo que se aproba o seu regulamento.  

 Poderan optar a subvención as pymes participantes que cumpran os requisitos de beneficiarios fixados para 

o programa.  

mailto:exteriorol@camaracoruna.com
http://www.tramita.igape.es/

