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I. CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONS
PÚBLICAS E XUSTIZA
•

SUBVENCIÓNS PARA A PRODUCIÓN E PUBLICACIÓN DE CONTIDOS DIXITAIS

Beneficiarios: As empresas privadas, con personalidade xurídica validamente constituídas no
momento de presentación das solicitudes
Prazo: finaliza 6/05/2011
Máis información en: http://imit.xunta.es/portal/sxmit/transparencia/axudas/index.jsp

•

SUBVENCIÓNS PARA POTENCIAR O DESENVOLVEMENTO DO SECTOR

EMPRESARIAL DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN (PR520A)
Beneficiarios: As empresas privadas, con
personalidade

xurídica

validamente

constituídas no momento de presentación
das solicitudes, que realicen actividades
con

ánimo

de

lucro,

así

como

os

empresarios individuais, que teñan a súa
sede social ou algún centro de traballo na
Comunidade Autónoma de Galicia, que
reúnan os requisitos establecidos en cada
un dos tipos de actuación subvencionables.
Prazo: finaliza 29/04/2011
Máis información en: http://imit.xunta.es/portal/sxmit/transparencia/axudas/index.jsp

II. CONSELLERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA

• ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO E ADECUACIÓN DAS SÚAS INSTALACIÓNS
PARA TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (IN530C)
Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias das
subvencións,
requisitos

de

sempre

que

microempresa:

cumpran
as

cos

persoas

xurídicas validamente constituídas no momento
da presentación de solicitudes, as persoas
físicas e as agrupacións de persoas físicas ou
xurídicas sen personalidade, sempre que teñan
o centro de traballo, ao que destinen os bens
e/ou as instalacións obxecto de subvención,
radicado na Comunidade Autónoma de Galicia,
e que acrediten a inscrición da súa actividade,

Na epigrafe 691.2 Reparación de vehiculos automóbiles, bicicletas e outros vehiculos do IAE
Prazo: rematará o 7 de outubro de 2011
Máis información en: http://economiaeindustria.xunta.es

III. CONSELLERIA DE CULTURA E TURISMO

•

SUBVENCIÓNS PARA MELLORA DE ESTABLECEMENTOS RESTAURANTES

(CT983I)
Beneficiarios: Os titulares dos establecementos restaurantes que se subvencionen terán que ser
propietarios dos inmobles ou predios obxecto de actuación ou ben ter unha disposición sobre
eles, acreditada por calquera título válido en dereito, que permita realizar o investimento
proxectado
Prazo: finaliza 30/04/2011
Máis información en: http://www.sxturismo.org/ga/sxturismo/index.php?mod=des&tip=1

•

POTENCIACIÓN E MELLORA DO TURISMO MEDIANTE A CREACIÓN DE

ALDEAS

DE

TURISMO

RURAL

OU

MELLORA

DE

ESTABLECEMENTOS

EXISTENTES DE TURISMO RURAL (CT983H)
Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias das subvencións as empresas autónomas ou as
constituídas baixo calquera tipo de sociedade mercantil, civil ou comunidade de bens, que reúnan
os requisitos establecidos nestas bases e sexan titulares dos establecementos nos cales se
poidan realizar os investimentos obxecto de subvención.
Prazo: finaliza 30/04/2011
Máis información en: http://www.sxturismo.org/ga/sxturismo/index.php?mod=des&tip=1

