
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nostermos do Regulamento
(CE) n. o 800/2008 da Comissão, de 6 de Agosto de 2008 , que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o

mercado comum, em aplicação dos artigos 87. o e 88. o do Tratado (Regulamento geral de isenção por categoria)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Número do auxílio SA.41448 (2015/X)

Estado-Membro Itália

Número de referência do Estado-Membro

Designação da região (NUTS) GORIZIA
N.º 3, alínea c), do artigo 107.º

Entidade que concede o auxílio Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Gorizia
Via Francesco Crispi, 10, 34170 Gorizia
http://www.go.camcom.gov.it/index.cfm

Título da medida de auxílio Legge 27.12.1975, n. 700 - Norme di attuazione Servizi e
Commercio

Base jurídica nacional (referência à publicação
oficial nacional relevante)

Deliberazione n. 5/FG dd. del 16 febbraio 2015. Legge 27.12.1975,
n. 700

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente

Duração 02.03.2015 - 31.12.2020

Sector(es) económico(s) abrangido(s) Actividades dos serviços relacionados com agricultura e produção
animal
Silvicultura e exploração florestal
Reparação de produtos metálicos; máquinas e equipamento
Recolha de resíduos
Comércio de veículos automóveis ligeiros
Comércio de outros veículos automóveis
Manutenção e reparação de veículos automóveis
Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis
Comércio; manutenção e reparação de motociclos; de suas peças e
acessórios
Comércio por grosso de produtos agrícolas brutos e animais vivos
Comércio por grosso de produtos alimentares; bebidas e tabaco
Comércio por grosso de bens de consumo; excepto alimentares;
bebidas e tabaco
Comércio por grosso de equipamento das tecnologias da informação
e comunicação
Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos e suas
partes
Outro comércio por grosso especializado
Comércio por grosso não especializado
Comércio a retalho em estabelecimentos não especializados; com
predominância de produtos alimentares; bebidas ou tabaco
Comércio a retalho de outros produtos em estabelecimentos não
especializados
Comércio a retalho de produtos alimentares; bebidas e tabaco; em
estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de combustível para veículos a motor; em
estabelecimentos especializados



estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de equipamento das tecnologias de informação e
comunicação; em estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de outro equipamento para uso doméstico; em
estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de bens culturais e recreativos em
estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de outros produtos; em estabelecimentos
especializados
Comércio a retalho; em bancas; feiras e unidades móveis de venda
Comércio a retalho não efectuado em estabelecimentos; bancas;
feiras ou unidades móveis de venda
Actividades auxiliares dos transportes terrestres
Estabelecimentos hoteleiros
Alojamentos de férias e outros alojamentos de curta duração
Parques de campismo e de caravanismo
Outros locais de alojamentos
Restaurantes; incluindo alimentação em meios móveis
Fornecimento de refeições para eventos e outras actividades de
serviços de restauração
Actividades de estabelecimentos de bebidas
Actividades de programação informática
Actividades de consultoria informática
Actividades de gestão e reparação de equipamento informático
Outras actividades de serviços relacionados com as tecnologias da
informação e informática
Actividades de processamento de dados; domiciliação de informação
e actividades relacionadas
Actividades de ensaios e análises técnicas
Agências de publicidade
Actividades especializadas de design
Actividades fotográficas
Actividades das agências de viagens e dos operadores turísticos
Actividades de limpeza
Actividades dos serviços de plantação e de manutenção de jardins
Actividades das agências de cobrança de facturas e avaliação de
crédito
Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico
Lavagem e limpezaa seco de têxteis e peles
Actividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza
Outras actividades de serviços pessoais; n.e.

Tipo de beneficiário Todas as empresas

Montante global anual do orçamento previsto no
âmbito do regime

EUR 6 (em milhões)

Para garantias - 

Instrumentos de auxílio (artigo 5.º) Subvenção/Bonificação de juros, Empréstimo/Adiantamentos
reembolsáveis

Referência à decisão da Comissão -

Se for co-financiado por fundos comunitários

 



 
 
Objectivos Intensidade máxima

de auxílios em % ou
montante máximo do

auxílio em moeda
nacional

Majorações PME em
%

Auxílios ao investimento a favor das PME (art. 17.º) 50 %

Auxílios a empresas em fase de arranque (art. 22.º) 1000000 %

Auxílios à inovação a favor das PME (art. 28.º) 50 %

Auxílios à formação (art. 31.º) 50 % 20 %

Auxílios à contratação de trabalhadores desfavorecidos sob a forma de
subvenções salariais (art. 32.º)

50 %

Auxílios à cultura e conservação do património (art. 53.º) 100 %

Auxílios ao investimento a favor de infraestruturas locais (art. 56.º) 100 %

 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
http://www.go.camcom.gov.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_comm_servizi.pdf


