Concello de Baralla

BANDO

FAI SABER:
Con data 3 de xaneiro de 2022 publicouse no DOGA (Diario Oficial de Galicia) número 1, a resolución
do Instituto Galego de Promoción Económica pola que se establecen as bases e a convocatoria das axudas
destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais.

PERSOAS E ENTIDADES BENEFICIARIAS
✓ Titulares ou membros dunha unidade familiar dunha explotación agraria que diversifique as súas
actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación.
✓ Autónomos e as microempresas e pequenas empresas de nova creación.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES
✓ Obradoiros e fábricas destinados á producción de bens e materiais
✓ Transformación e/ou comercialización de productos agrarios
✓ Prestación de servizos a empresas en calquera sector económico (agricultura, silvicultura, sector
industrial e de servizos…)
✓ Prestación de servizos sociais (garderías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade,
granxas escola…)
✓ Actividades de lecer, recreativas e deportivas
✓ Artesanía e actividades artesanais
✓ Actividades baseadas nas novas tecnoloxías da información e da comunicación (TIC),
innovación tecnolóxica e comercio electrónico
✓ Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial,
contabilidade, veterinaria
✓ Comercio polo miúdo non incluídos no anexo I do TFUE.
✓ No sector da hostalería, exclusivamente a creación de novos restaurantes situados en
construccións patrimoniais singulares (pazos, muíños, patrimonio industrial, pallozas, faros)
CONTÍA DA AXUDA
✓ Contía básica: 20.000 €
✓ Máximo 45.000 € (nos supostos recollidos nas bases reguladoras)
PRAZO DE SOLICITUDES
Desde o 04-01-2022 ao 08-03-2022
INFORMACIÓN SOBRE A TRAMITACIÓN DAS SUBVENCIÓNS:
Concello de Baralla, Oficina do Técnico de Emprego e Desenvolvemento Local (Alberto); Teléfono:
982363303.
Baralla, 7 de xaneiro de 2022
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