
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.44337 (2016/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) GALICIA
Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 15703 Santiago de
Compostela (A Coruña)
www.igape.es

Denumirea măsurii de ajutor HAC - Ayudas a los proyectos piloto fábrica 4.0 en Galicia (Piloto
Fábrica 4.0)

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

Resolución de 28 de diciembre de 2015 (DOG nº 247, del 29 de
diciembre) por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de
Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los
proyectos piloto fábrica 4.0 en Galicia, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa
operativo Feder Galicia 2014-2020

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 04.01.2016 - 31.12.2017

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Extracţia cărbunelui superior şi inferior
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
Extracţia minereurilor metalifere
Alte activităţi extractive
Activităţi de servicii anexe extracţiei
Industria alimentară
Fabricarea băuturilor
Fabricarea produselor din tutun
Producţia de ţesături
Finisarea materialelor textile
Fabricarea altor articole textile
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie; harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi
vopsirea blănurilor
Prelucrarea lemnului; fabricarea produselor din lemn şi plută; cu
excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului
Fabricarea produselor chimice de bază; a îngrăşămintelor şi
produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a
cauciucului sintetic; în forme primare



cauciucului sintetic; în forme primare
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
Fabricarea vopselelor; lacurilor; cernelii tipografice şi masticurilor
Fabricarea săpunurilor; detergenţilor şi a produselor de întreţinere;
cosmetice şi de parfumerie
Fabricarea altor produse chimice
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor
farmaceutice
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal; exclusiv
maşini; utilaje şi instalaţii
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
Fabricarea echipamentelor electrice
Fabricarea de maşini; utilaje şi echipamente n.c.a.
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier; a remorcilor şi
semiremorcilor
Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
Fabricarea materialului rulant
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
Fabricarea vehiculelor militare de luptă
Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
Fabricarea de mobilă 
Alte activităţi industriale n.c.a.
Repararea; întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
Captarea; tratarea şi distribuţia apei
Colectarea şi epurarea apelor uzate
Colectarea; tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de
recuperare a materialelor reciclabile
Activităţi şi servicii de decontaminare
Comerţ cu ridicata cu excepţa comerţului cu autovehicule şi
motociclete 
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
Activităţi de editare
Telecomunicaţii
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Activităţi de servicii informatice
Activităţi juridice şi de contabilitate
Activităţi ale direcţiilor(centralelor); birourilor administrative
centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în
management
Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză
tehnică
Cercetare-dezvoltare
Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
Alte activităţi profesionale; stiinţifice şi tehnice
Activităţi veterinare
Activităţi de investigaţii şi protecţie
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
Activităţi de secretariat; servicii suport şi alte activităţi de servicii
prestate în principal întreprinderilor

Tipul de beneficiar Întreprinderi mici şi mijlocii

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 1,95 (în milioane)



Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare FEDER 2014-2020 - EUR 3,12 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoare regionale - Ajutoare pentru investiții (articolul 14) - Schema 15 % 20 %

Ajutoarele pentru consultanță în favoarea IMM-urilor (articolul 18) 50 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-221215-0001_es.pdf


