
 
Concello de Ribeira de Piquín

BANDO
AXUDAS PARA CREACIÓN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NON 

AGRÍCOLAS EN ZONAS RURAIS

O  venres  día  4  de  xaneiro  saíu  publicada  no  DOG  a  resolución  do  Instituto  Galego  de 
Promoción Económica sobre as axudas destinadas á creación de empresas para actividades 
non agrícolas en zonas rurais.

BENEFICIARIOS

- Titulares ou membros dunha unidade familiar dunha explotación agraria que diversifiquen 
as súas actividades en ámbitos non agrícolas.
- Microempresas e pequenas empresas de nova creación ou que inicien unha actividade 
distinta á que teñen no momento de solicitude da axuda.
- Persoas físicas que residan no rural, ben para crearen unha nova empresa ou ben para 
iniciaren unha actividade distinta á que tiñan no momento da solicitude.

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 

- Obradoiros e fábricas destinados á produción de bens e materiais.
- Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios que non estean incluídos no 
anexo I do Tratado de funcionamento da Unión Europea (TFUE).
- Prestación de servizos en calquera sector económico.
- Prestación de servizos sociais.
- Actividades de lecer, recreativas e deportivas.
- Artesanía e actividades artesanais.
- Actividades baseadas na innovación tecnolóxica, comercio electrónico e TIC´s.
- Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial, 
contabilidade, veterinaria.
- Comercio retallista de produtos non incluídos no anexo I do TFUE.
-  No  sector  da  restauración  turística,  creación  de  novos  restaurantes  situados  en 
construcións patrimoniais senlleiras que oferten cociña galega tradicional ou que con ese 
substrato propoñan técnicas innovadoras ou fusións con outras gastronomías do mundo.

CONTÍAS   

A axuda consistirá nunha prima básica de  20.000 euros que poderá incrementarse ata un 
máximo de 70.000 euros.

PRAZO DE SOLICITUDES: 

O prazo para presentación de solicitudes da axuda será de 2 MESES contados dende o día 
seguinte á publicación desta resolución no DOG.

Para calquera información contactar  coa Axente de Emprego e Desenvolvemento Local  no 
Concello de Ribeira de Piquín, que estará á súa disposición os xoves e os venres de 9:00 a 
14:00 horas.

Ribeira de Piquín, 11 de xaneiro de 2019.
O Alcalde.

Asdo.- Roberto Fernández Rico

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE
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