
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nos termos do Regulamento
(UE) nº 651/2014 da Comissão, de 17 de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o

mercado interno, em aplicação dos artigos 107º e 108º do Tratado (Texto relevante para efeitos do EEE)
Número do auxílio SA.44337 (2016/X)

Estado-Membro Espanha

Número de referência do Estado-Membro

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

Entidade que concede o auxílio Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 15703 Santiago de
Compostela (A Coruña)
www.igape.es

Título da medida de auxílio HAC - Ayudas a los proyectos piloto fábrica 4.0 en Galicia (Piloto
Fábrica 4.0)

Base jurídica nacional (referência à publicação
oficial nacional relevante)

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

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente

Duração 04.01.2016 - 31.12.2017

Sector(es) económico(s) abrangido(s) Extracção de carvão e lenhito
Extracção de petróleo bruto e de gás natural
Extracção e preparação de minérios metálicos
Outras indústrias extractivas
Actividades de serviços de apoio às indústrias extractivas
Indústrias alimentares
Indústria das bebidas
Indústria do tabaco
Tecelagem de têxteis
Acabamento de têxteis
Fabricação de outros têxteis
Indústria do vestuário
Indústria do couro e dos produtos do couro
Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras; excepto
mobiliário; fabricação de artigos de espartaria e cestaria
Fabricação de pasta; de papel; de cartão e seus artigos
Impressão e reprodução de suportes gravados
Fabricação de coque e de produtos petrolíferos refinados
Fabricação deprodutos químicos de base; adubos e compostos
azotados; matérias plásticas e borracha sintética sob formas
primárias
Fabricação de pesticidas e outros produtos agroquímicos
Fabricação de tintas; vernizes e produtos similares; tintas de
impressão e mastiques



Fabricação de sabões e detergentes; produtos de limpeza e de
polimento; perfumes e produtos de higiene
Fabricação de outros produtos químicos
Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações
farmacêuticas
Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas
Fabricação de outros produtos minerais não metálicos
Fabricação de produtos metálicos; excepto máquinas e
equipamentos
Fabricação de equipamentos informáticos; equipamentos para
comunicação; produtos electrónicos e ópticos
Fabricação de equipamento eléctrico
Fabricação de máquinas e equipamentos; n.e.
Fabricação de veículos automóveis; reboques e semi-reboques
Construção de embarcações de recreio e desporto
Fabricação de material circulante para caminhos-de-ferro
Fabricação de aeronaves; veículos espaciais e equipamento
relacionado
Fabricação de veículos militares de combate
Fabricação de equipamento de transporte; n. e.
Fabricação de mobiliário e de colchões
Outras indústrias transformadoras
Reparação; manutenção e instalação de máquinas e equipamentos
Captação; tratamento e distribuição de água
Recolha e tratamento de águas residuais
Recolha; tratamento e eliminação de resíduos; recuperação de
materiais
Actividades de despoluição e outros serviços de gestão de resíduos
Comércio por grosso (excepto de veículos automóveis e
motociclos)
Armazenagem e actividades auxiliares dos transportes
Actividades de edição
Telecomunicações
Consultoria e actividades relacionadas de programação informática
Actividades dos serviços de informação
Actividades jurídicas e de contabilídade
Actividades das sedes sociais; actividades de consultoria para a
gestão
Actividades de arquitectura e de engenharia; actividades de ensaios
e análises técnicas
Investigação científica e desenvolvimento
Publicidade e estudos de mercado
Outras actividades de consultoria; científicas; técnicas e similares
Actividades veterinárias
Actividades de segurança e investigação
Actividades dos serviços relacionados com edifícios e plantação e
manutenção de jardins
Actividades de serviços adminstrativos e de apoio aos negócios

Tipo de beneficiário Pequenas e médias empresas

Montante global anual do orçamento previsto no
âmbito do regime

EUR 1,95 (em milhões)

Para garantias - 



Instrumentos de auxílio (artigo 5.º) Subvenção/Bonificação de juros

Referência à decisão da Comissão -

Se for co-financiado por fundos comunitários FEDER 2014-2020 - EUR 3,12 (em milhões)

 
 
Objectivos Intensidade máxima

de auxílios em % ou
montante máximo do

auxílio em moeda
nacional

Majorações PME em
%

Auxílios com finalidade regional – Auxílios ao investimento (art. 14.º)
– Regime

15 % 20 %

Auxílios em matéria de consultoria a favor das PME (art. 18.º) 50 %

 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-221215-0001_es.pdf


