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Resolución do Instituto Enerxético de Galicia de 9 de febreiro de 2017 pola que se
aproban ás axudas para a creación, mellora e ampliación de pequenas
infraestructuras para proxectos de equipamentos térmicos de biomass destinadas a
particulares. (DOGA 43, 02/03/2017).
1.-Obxeto:
-Adquisición de estufas de aire, cociñas calefactoras e xeradores de aire quente.
-Cambio de queimador en equipo existente que nos sexa de biomassa.
-Adquisición de caldeiras de pellets.
2.-Axuda:
-Ata o 50% do custo total dos investimentos.
3.-Prazo:
1 mes dende a publicación.
4.-Tramitación:
Empresas do sector adicadas a venda e instalación deste tipo de caldeiras, que
figuren inscritas como entidades colaboradoras da Xunta de Galicia,

O Alcalde
Luis Fernández Guitián.
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Resolución do Instituto Galego de Promoción Económica do 16 de Febreiro de
2017, de axudas destinadas a creación de empresas para atividades non agrícolas
en zonas rurais (Doga 42 do 01/03/2017).

1.-Obxeto:
-Serán subvencionables os proxectos dirixidos a creación de emprego nás zonas
rurais mediante axudas á primeira implantacióin e desenvolvemento de novas
atividades económicas non agrarias viables, que deben contribuir a diversificación
económica, crecemento de emprego, sustentabilidade do medio rural e equilíbrio
territorial, tanto em termos económicos sociais.
-Industrias, fábricas e locais destinados á producción de bens e materiais.
-Transformación e comercialización de productos agrários.
-Prestación de servizos en calquer sector económico.(agricultura, silvicultura,
sector industrial e de servizos, etc.).
-Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de personas con
discapacidade, granxas-escola.
-Actividades de lecer, recreativas e deportivas.
-Artesanía e atividades artesanais.
-Actividades basadas nas novas tecnoloxías da información e da comunicación.
-Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza
industrial, servizos técnicos, contabilidade, veterinária.
-Creación de novos restaurantes en construccións senlleiras. Etc.
2.-Axuda:
-Ata o 50% do custo total dos investimentos.
3.-Prazo:
-2 meses dende a publicación.
4.-Mais información e axuda tramitación:
Oficinas concello. ADL. 982460001.

O Alcalde
Luis Fernández Guitián.

