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ANEXO DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES
(Marque o recadro se procede e especifique: a natureza da actividade, o nome e o obxecto social da empresa na que presta servizos
e, se é o caso, a relación que esta mantén co sector público).
NOME EMPRESA/
ORGANISMO
/ENTIDADE

OBXECTO SOCIAL

NATUREZA DA
ACTIVIDADE

RELACIÓN CO
SECTOR PÚBLICO

DOG publicación
Decreto
Constitución

Fundación de
Exposicións e
Congresos da Estrada
Fundación Feiras e
Exposicións de Lugo

Xestión, promoción e realización de
feiras e exposicións, en particular, da
Feira do Moble de Galicia
Promoción
de
actividades
agropecuarias,
agroalimentaria,
comerciais, agroindustriais, sociais,
educacionais e culturais e calquera
outra que teña por obxecto a
promoción e desenvolvemento deste
sectores en Galicia, o nivel
profesional do sector agrario,
industrial e pesqueiro, o seu nivel
cultural e a elevación do nivel de
vida do medio urbano e rural.
Promoción
de
actividades
comerciais,
industriais,
agroindustriais, sociais, educacionais
e calquera outra que teñe por
obxecto
a
promoción
e
desenvolvemento distos sectores en
galicia, o nivel profesional de
tódolos sectores en galicia, o nivel
profesional de tódolos sectores da
actividade económica, contribuíndo
iso á elevación do nivel de vida do
medio urbano e rural.
Promoción
de
actividades
comerciais, industriais, sociais,
educacionais e calquera outra que
teña por obxecto a promoción e
desenvolvemento destes sectores en
galicia, o nivel profesional de
tódolos sectores da actividade
económica, contribuíndo con isto á
elevación do nivel de vida do medio
urbano e rural.

Presidente do
Padroado

Fundación Pública

Presidente do
Padroado

Fundación Pública

DOG. nº 108, de
9 de xuño de
1993
DOG. nº 47, do
10 de marzo de
1993

Presidente do
Padroado

Fundación Pública

DOG. nº 44, do
5 de marzo de
1993,

Presidente do
Padroado

Fundación Pública

DOG. nº 227, do
23 de novembro
do 2000

Promover, impulsar y apoyar el
desarrollo tecnológico del sector
agroalimentario y la mejora del
conocimiento científico y técnico en
materia agroalimentaria.
Vertebrar a política de innovación da
administración pública galega e
impulsar a competitividade das
empresas galegas
Fortalecemento institucional de
Galicia, o fomento da súa economía
social e produtiva e a promoción de
todas
aquelas
accións
que,
respectando as disposicións legais
existentes, fomenten o achegamento
de Galicia á realidade europea,
defendendo os seus intereses perante
as institucións comunitarias e
difundindo os valores europeos entre
a sociedade galega
Administración, representación e
xestión de fondos de capital risco e
de activos de sociedades de capital
risco,
de
conformidade
ca
lexislación vixente. Como actividade
complementaria poderá realizar
tarefas de asesoramento ás empresas
coas que manteña vinculación como
consecuencia do exercicio da súa

Padrón do Padroado

Fundación Pública
Estatal

BOE nº 272, 13
de novembro de
2007

Presidente do
Consello Reitor

Axencia

DOG nº 19, de
27 de xaneiro de
2012

Vogal do Padroado

Fundación pública

DOG nº 120, de
30 de maio de
1988

Presidente do
Consello de
Administración

Sociedade Pública
Mercantil

Escritura
pública inscrita
en
Registro
Mercantil
Santiago e no
Rexistro
Admtvo.
CNMV nº 12

Fundación Feiras e
Exposicións de
Ourense (Expourense)

Fundación Instituto
Feiral da Coruña
(IFECO)

Fundación Centro
Tecnolóxico
Agroalimentario de
Lugo (CETAL)
Axencia Galega de
Innovación

Fundación Galicia
Europa

Xesgalicia

IGAPE

IGAPE

Fundación Centro
Galego da Artesanía e
do Deseño

INEGA

AMTEGA

Fundación Centro
Tecnolóxico de
Telecomunicacións de
Galicia (Gradiant)
Fundación Instituto
Tecnolóxico de Galicia
(ITG)
Fundación Instituto
Feiral de Vigo (IFEVI)

Fundación Centro
Tecnolóxico do Naval
Galego (CETNAGA)

Fundación Centro
Tecnolóxico de
Eficiencia e
Sostenibilidade
Enerxética
(ENERGYLAB)

actividade
Impulsar
o
desenvolvemento
competitivo do sistema produtivo
galego, promovendo actividades que
contribúan á creación de emprego en
Galicia e a un desenvolvemento
económico harmónico, equilibrado e
xusto, baseado nun tecido industrial
moderno e competitivo.
Impulsar
o
desenvolvemento
competitivo do sistema produtivo
galego, promovendo actividades que
contribúan á creación de emprego en
Galicia e a un desenvolvemento
económico harmónico, equilibrado e
xusto, baseado nun tecido industrial
moderno e competitivo
Dotar ao sector artesanal de Galicia
dos profesionais e técnicos que
necesite.
Potenciar
o
desenvolvemento
económico do colectivo artesanal.
Recuperar, documentar e asegurar a
supervivencia
das
actividades
artesanais...
Promover a artesanía de Galicia...

Presidente do
Consello de
Dirección

Ente de dereito
público con
personalidade
xurídica e
patrimonio propios

DOG nº 122, de
26 de xuño de
1992

Presidente do
Consello Asesor

Ente de dereito
público con
personalidade
xurídica e
patrimonio propios

DOG nº 122 ,de
26 de xuño de
1992

Presidente do
Padroado

Fundación Pública

Clasificación
(DOG. nº 10,
16/1/2004)
Declaración de
Interese Galego
(DOG. nº 14,
22/1/2004)

Fomento, impulso e realización de
iniciativas e programas de actuación
para a investigación, o estudo e
apoio
das
actuacións
de
coñecemento, desenvolvemento e
aplicación
das
tecnoloxías
enerxéticas, incluídas as renovables,
a mellora do aforro e a eficiencia
enerxética, o fomento do uso
racional da enerxía.
Definición, desenvolvemento e
execución dos instrumentos da
política da Xunta no eido das
tecnoloxías de información e
comunicacións e a innovación e o
desenvolvemento tecnolóxico
Contribuír
ao
fortalecemento,
potenciación, crecemento e mellora
da competitividade na industria das
tecnoloxías da telecomunicación de
Galicia
Contribuír eficazmente ao progreso
tecnolóxico

Presidente do
Consello de
Administración

Ente de dereito
público

DOG núm. 61
de 30 de marzo
de 1999

Vogal do Consello
Reitor

Axencia

DOG nº 10 de
16 de xaneiro de
2012

Presidente do
Padroado

Fundación Pública

DOG Nº 71, 14
de abril de 2008

Vogal do Padroado

Fundación Privada

Promoción
de
actividades
comerciais,
industriais,
agroindustriais,
sociais,
educacionais, culturais e calquera
outra que teña por obxecto a
promoción e desenvolvemento de
estes sectores en galicia, o nivel
profesional de tódolos sectores da
actividade económica.
Contribuír
ao
fortalecemento,
potenciación, crecemento e mellora
da competitividade na industria do
naval de Galicia mediante o logro da
excelencia na investigación e o
desenvolvemento tecnolóxico.

Presidente do
Padroado

Fundación Pública

DOG nº 129 , do
8 de xullo de
1991
DOG.
20/3/2000,
nº
55)

Presidente do
Padroado

Fundación Privada

Contribuír
á
potenciación,
crecemento
e
mellora
dos
coñecementos en materia de aforro,
eficiencia
enerxética
e
sostenibilidade

Padrón do Padroado

Fundación Privada

Clasificación
(DOG.
18/2/2009, nº.
34)
Declaración de
Interese Galego
(DOG.
7/4/2009, nº 67)
Clasificación
(DOG.
18/02/2009, nº.
34 )
Declaración de
Interese galego

Fundación Feiras e
Exposicións para o
Desenvolvemento de
Galicia FEXDEGA

Promoción
de
actividades
comerciais,
industriais,
agropecuarias, turísticas, sociais,
artísticas, deportivas, culturais, de
ocio, formativas, educacionais e
calquera outra que teña por obxecto
a promoción e desenvolvemento
destes sectores en Galicia, e o nivel
profesional de todos os sectores da
actividade económica, contribuíndo
con isto á elevación do nivel de vida
no medio urbano e rural.

Presidente do
Padroado

Fundación Pública

(DOG.
7/4/2009, nº 67)
Clasificación
(DOG.
23/11/1993, nº
225)
Declaración de
Interese galego
(3/12/1993, nº
233)
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