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Abimeetme nimetus ECON - Ayudas destinadas a establecimientos comerciales,
mercantiles e industriales afectados por los incendios de octubre de
2017 en el ámbito de la competencia de la Consellería de
Economía, Empleo e Industria 

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi
ametlikule väljaandele)

Orden conjunta de 27 de octubre de 2017 mediante la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas
previstas por el Decreto 102/2017, de 19 de octubre, de medidas
urgentes de ayuda para la reparación de daños causados por los
incendios que se produjeron en Galicia durante el mes de octubre
del año 2017 (Capítulo VI de la Orden-art. 20)

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus 01.10.2017 - 31.12.2018

Sektorid Liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine
Piimatoodete tootmine
Pagari- ja makarontoodete tootmine
Muude toiduainete tootmine
Valmis loomasööda tootmine
Joogitootmine
Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine
Riidekudumine
Tekstiili viimistlemine
Muu tekstiilitootmine
Rõivatootmine; v.a karusnahast rõivad
Karusnahatoodete tootmine
Silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine
Nahatöötlemine ja -parkimine; kohvrite; käekottide;
sadulsepatoodete ja rakmete tootmine; karusnaha töötlemine ja
värvimine
Jalatsitootmine
Puidu saagimine ja hööveldamine
Puidust; korgist; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Paberimassi; paberi- ja papitootmine
Paber- ja papptoodete tootmine
Trükindus ja selle sidusalad
Salvestiste paljundus



Salvestiste paljundus
Põhikemikaalide; väetise ja lämmastikuühendite tootmine; plasti ja
sünteeskautšuki tootmine algkujul
Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmine
Värvide; lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja
mastiksite tootmine
Seebi; pesemis-; puhastus- ja poleervahendite; parfüümide ja
tualetitarvete tootmine
Muude keemiatoodete tootmine
Keemilise kiu tootmine
Põhifarmaatsiatoodete tootmine
Ravimpreparaatide tootmine
Kummitoodete tootmine
Plasttoodete tootmine
Klaasi ja klaastoodete tootmine
Tulekindlate toodete tootmine
Savist ehitusmaterjalide tootmine
Muude portselan- ja keraamikatoodete tootmine
Tsemendi-; lubja- ja kipsitootmine
Betoon-; tsement- ja kipstoodete tootmine
Kivilõikamine; -vormimine ja -viimistlus
Mujal liigitamata abrasiivtoodete ja mittemetalsetest mineraalidest
toodete tootmine
Raua; terase ja ferrosulamite tootmine
Terastorude; -õõnesprofiilide jms -toruliitmike tootmine
Muude terase esmatöötlustoodete tootmine
Vääris- ja muude mitteraudmetallide tootmine
Metallivalu
Metallkonstruktsioonide tootmine
Metallpaakide; -reservuaaride ja -mahutite tootmine
Aurukatelde tootmine; v.a keskkütte-kuumaveekatlad
Relva- ja laskemoonatootmine
Metalli sepistamine; pressimine; stantsimine ja rullvaltsimine;
pulbermetallurgia
Metallitöötlus ja metallpindade katmine; mehaaniline metallitöötlus
Lõike- ja tööriistade ning rauakaupade tootmine
Muude metalltoodete tootmine
Elektronkomponentide ja trükkplaatide tootmine
Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine
Sideseadmete tootmine
Tarbeelektroonika tootmine
Mõõte-; katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine; ajanäitajate
tootmine
Kiiritus-; elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine
Optikainstrumentide ja -seadmete tootmine
Magnet- ja optilise andmekandjate tootmine
Elektrimootorite; -generaatorite; trafode ja elektrijaotusseadmete
ning juhtaparatuuri tootmine
Patareide ja akude tootmine
Juhtmestiku ja selle tarvikute tootmine
Elektriliste valgustusseadmete tootmine
Kodumasinate tootmine
Muude elektriseadmete tootmine
Üldmasinate tootmine
Muude üldmasinate tootmine



Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
Metallistantside ja muude tööpinkide tootmine
Muude erimasinate tootmine
Mootorsõidukite tootmine
Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete tootmine
Laeva- ja paadiehitus
Raudteevedurite ja -veeremi tootmine
Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine
Militaarveokite tootmine
Mujal liigitamata transpordivahendite tootmine
Mööblitootmine
Väärisesemete; ehete jms toodete tootmine
Muusikariistade tootmine
Sporditarvete tootmine
Mängude ja mänguasjade tootmine
Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
Mujal liigitamata tootmine
Metalltoodete; masinate ja seadmete remont
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
Jäätmetöötlus ja -kõrvaldus
Materjalide taaskasutusele võtmine
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Elektriinstallatsioon ja torustiku paigaldus jm ehituspaigaldustööd
Ehitiste viimistlus ja lõpetamine
Muud eriehitustööd
Mootorsõidukite müük
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete müük
Mootorrataste; nende osade ja lisaseadmete müük; hooldus ja
remont
Hulgimüük vahendustasu või lepingute alusel
Põllumajandustoorme ja elusloomade hulgimüük
Toidukaupade; jookide ja tubakatoodete hulgimüük
Kodutarvete hulgimüük
Info- ja sidetehnika hulgimüük
Muude masinate; seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
Muu spetsialiseeritud hulgimüük
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes
Toidukaupade; jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud
kauplustes
Mootorkütuse jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Info- ja sidetehnika jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Muude kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Jaemüük kioskites ja turgudel
Jaemüük väljaspool kauplusi; kioskeid ja turge
Sõitjate linnadevaheline raudteevedu
Kauba raudteevedu
Sõitjate muu maismaavedu
Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused
Torutransport
Sõitjatevedu merel ja rannavetes



Kaubavedu merel ja rannavetes
Sõitjatevedu sisevetel
Kaubavedu sisevetel
Sõitjate õhutransport
Kauba õhutransport ja kosmosetransport
Laondus
Veondust abistavad tegevusalad
Üldpostiteenistus
Muu posti- ja kulleriteenistus
Hotellid ja muu sarnane majutus
Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus
Laagriplatsid; vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid
Muu majutus
Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad
Toitlustamine üritustel jm toitlustamine
Jookide serveerimine
Raamatu-; perioodika- jm kirjastamine
Tarkvara kirjastamine
Kinofilmide; videote ja telesaadetega seotud tegevusalad
Helisalvestiste ja muusika kirjastamine
Raadioringhääling
Teleprogrammid ja ringhääling
Traatsideteenuste osutamine
Traadita sideteenuste osutamine
Satelliitsideteenuste osutamine
Muu telekommunikatsioon
Programmeerimine; konsultatsioonid jms tegevused
Andmetöötlus; veebihosting jms tegevused; veebiportaalide tegevus
Muu infoalane tegevus
Enda kinnisvara ost ja müük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
Arvepidamine; raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane
nõustamine
Juhtimisalane nõustamine
Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline
nõustamine
Teimimine ja analüüs
Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas
Reklaamindus
Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused
Disainerite tegevus
Fotograafia
Kirjalik ja suuline tõlge
Muu mujal liigitamata kutse-; teadus- ja tehnikaalane tegevus
Veterinaaria
Mootorsõidukite rentimine ja kasutusrent
Tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent
Muude masinate; seadmete ja materiaalse vara rentimine ja
kasutusrent
Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd)
rentimine
Tööhõiveagentuuride tegevus
Ajutise tööjõu rent



Muu inimressursiga varustamine
Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus
Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
Turvatöö; v.a avalik korrakaitse
Turvasüsteemide käitus
Juurdlus
Hoonehalduse abitegevused
Puhastustegevus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Büroohaldus ja selle abitegevused
Kõnekeskuste tegevus
Nõupidamiste ja messide korraldamine
Mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Arstiabi ja hambaravi
Muud tervishoiualad
Hooldusraviasutuste tegevus
Vaimse arengu peetusega ja vaimse tervise häiretega isikute ning
ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
Muu hoolekandeasutuste tegevus
Loome-; kunsti- ja meelelahutustegevus
Sporditegevus
Lõbustus- ja vaba aja tegevused
Arvutite ja sideseadmete parandus
Tarbeesemete ja kodutarvete parandus

Abisaaja liik Kõik firmad

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma EUR 3 (miljonites)

Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Toetus/intressitoetus

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral
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Teatavate loodusõnnetuste tekitatud kahju korvamiseks antav abi
(artikkel 50)
 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171030/AnuncioG0244-271017-2_es.html


