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Tukitoimenpiteen nimike 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 

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan
julkaisuviite) 

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)

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 01.10.2017 - 31.12.2018

Toimiala(t) Teurastus; lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus
Maitotaloustuotteiden valmistus
Leipomotuotteiden; makaronien yms. valmistus
Muiden elintarvikkeiden valmistus
Eläinten ruokien valmistus
Juomien valmistus
Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
Kankaiden kudonta
Tekstiilien viimeistely
Muiden tekstiilituotteiden valmistus
Vaatteiden valmistus (pl. turkisvaatteet)
Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
Neulevaatteiden ja sukkien valmistus
Nahan parkitseminen ja muokkaus; matka- ja käsilaukkujen;
satuloiden ja valjaiden valmistus; turkisten muokkaus ja värjäys
Jalkineiden valmistus
Puun sahaus; höyläys ja kyllästys
Puu-; korkki-; olki- ja punontatuotteiden valmistus
Massan; paperin; kartongin ja pahvin valmistus
Paperi-; kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
Painaminen ja siihen liittyvät palvelut
Ääni-; kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto



Peruskemikaalien; lannoitteiden ja typpiyhdisteiden;
muoviaineiden ja synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
Maalien; lakan; painovärien yms. valmistus
Saippuan; pesu-; puhdistus- ja kiillotusaineiden; hajuvesien ja
hygieniatuotteiden valmistus
Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus
Tekokuitujen valmistus
Lääkeaineiden valmistus
Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
Kumituotteiden valmistus
Muovituotteiden valmistus
Lasin ja lasituotteiden valmistus
Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
Keraamisten rakennusaineiden valmistus
Muiden posliini- ja keramiikkatuotteiden valmistus
Sementin; kalkin ja kipsin valmistus
Betoni-; kipsi- ja sementtituotteiden valmistus
Kiven leikkaaminen; muotoilu ja viimeistely
Hiontatuotteiden ja muualla luokittelemattomien ei-metallisten
mineraalituotteiden valmistus
Raudan; teräksen ja rautaseosten valmistus
Putkien; profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus
teräksestä
Muu teräksen jalostus
Jalometallien ja muiden värimetallien valmistus
Metallien valu
Metallirakenteiden valmistus
Metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus
Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
Aseiden ja ammusten valmistus
Metallin takominen; puristaminen; meistäminen ja valssaus;
jauhemetallurgia
Metallien käsittely; päällystäminen ja työstö
Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. sekä työkalujen ja
rautatavaran valmistus
Muu metallituotteiden valmistus
Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
Viestintälaitteiden valmistus
Viihde-elektroniikan valmistus
Mittaus-; testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus;
kellot
Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden
valmistus
Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
Tallennevälineiden valmistus
Sähkömoottorien; generaattorien; muuntajien sekä sähkönjakelu- ja
valvontalaitteiden valmistus
Paristojen ja akkujen valmistus
Sähköjohtojen ja kytkentälaitteiden valmistus
Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
Kodinkoneiden valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus
Yleiskäyttöön tarkoitettujen voimakoneiden valmistus



Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
Metallin työstökoneiden ja konetyökalujen valmistus
Muiden erikoiskoneiden valmistus
Moottoriajoneuvojen valmistus
Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja
puoliperävaunujen valmistus
Osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin
Laivojen ja veneiden rakentaminen
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
Taisteluajoneuvojen valmistus
Muualla luokittelematon kulkuneuvojen valmistus
Huonekalujen valmistus
Korujen; kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden
valmistus
Soitinten valmistus
Urheiluvälineiden valmistus
Pelien ja leikkikalujen valmistus
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden
valmistus
Muualla luokittelematon valmistus
Metallituotteiden; teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja
huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Jätteen käsittely ja loppusijoitus
Materiaalien kierrätys
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
Sähkö-; vesijohto- ja muu rakennusasennus
Rakennusten ja rakennelmien viimeistely
Muu erikoistunut rakennustoiminta
Moottoriajoneuvojen kauppa
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti; huolto ja
korjaus
Agentuuritoiminta
Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa
Elintarvikkeiden; juomien ja tupakan tukkukauppa
Taloustavaroiden tukkukauppa
Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa
Muiden koneiden; laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa
Muu erikoistunut tukkukauppa
Muu tukkukauppa
Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä
Elintarvikkeiden; juomien ja tupakan vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä
Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa
Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä
Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä
Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Tori- ja markkinakauppa



Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (pl. tori- ja
markkinakauppa)
Rautateiden henkilöliikenne; kaukoliikenne
Rautateiden tavaraliikenne
Muu maaliikenteen henkilöliikenne
Tieliikenteen tavarakuljetus ja muuttopalvelut
Putkijohtokuljetus
Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarakuljetus
Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
Sisävesiliikenteen tavarakuljetus
Matkustajalentoliikenne
Lentoliikenteen tavarakuljetus ja avaruusliikenne
Varastointi
Liikennettä palveleva toiminta
Postin yleispalvelu
Muu posti-; jakelu- ja kuriiritoiminta
Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
Lomakylät; retkeilymajat yms. majoitus
Leirintäalueet; asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet
Muu majoitus
Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta
Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut
Baarit ja kahvilat
Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta
Ohjelmistojen kustantaminen
Elokuva-; video- ja televisio-ohjelmatoiminta
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
Kiinteän puhelinverkon hallinta ja palvelut
Langattoman verkon hallinta ja palvelut
Satelliittiviestintä
Muut televiestintäpalvelut
Ohjelmistot; konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
Tietojenkäsittely; palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut;
verkkoportaalit
Muu tietopalvelutoiminta
Omien kiinteistöjen kauppa
Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti
Laskentatoimi; kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta
Liikkeenjohdon konsultointi
Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen
konsultointi
Tekninen testaus ja analysointi
Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen
Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
Mainostoiminta
Markkina- ja mielipidetutkimukset
Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
Valokuvaustoiminta
Kääntäminen ja tulkkaus
Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle
Eläinlääkintäpalvelut



Moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing
Koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden leasing (pl.
tekijänoikeuden suojaamat teokset)
Työnvälitystoiminta
Työvoiman vuokraus
Muut henkilöstön hankintapalvelut
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta
Varauspalvelut; matkaoppaiden palvelut ym.
Yksityiset turvallisuuspalvelut
Turvallisuusjärjestelmät
Etsivätoiminta
Kiinteistönhoito
Siivouspalvelut
Maisemanhoitopalvelut
Hallinto- ja toimistopalvelut
Puhelinpalvelukeskusten toiminta
Messujen ja kongressien järjestäminen
Muu liike-elämää palveleva toiminta
Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut
Muut terveydenhuoltopalvelut
Sosiaalihuollon hoitolaitokset
Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten
asumispalvelut
Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut
Muut sosiaalihuollon laitospalvelut
Kulttuuri- ja viihdetoiminta
Urheilutoiminta
Huvi- ja virkistystoiminta
Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus
Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus

Tuensaajatyyppi Kaikki yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä 

EUR 3 (miljoonaa)

Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Avustus/Korkotuki

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta 

 
 
Tavoitteet Tuen

enimmäisintensiteetti
prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Tukiohjelmat tiettyjen luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon
korvaamiseksi (50 artikla)
 



 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171030/AnuncioG0244-271017-2_es.html


