
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.49734 (2017/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) GALICIA
Čl. 107 odst. 3 písm. c)

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

Název opatření podpory 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 

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

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)

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 01.10.2017 - 31.12.2018

Dotyčná hospodářská odvětví Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Výroba mléčných výrobků
Výroba pekařských; cukrářských a jiných moučných výrobků
Výroba ostatních potravinářských výrobků
Výroba průmyslových krmiv
Výroba nápojů
Úprava a spřádání textilních vláken a příze
Tkaní textilií
Konečná úprava textilií
Výroba ostatních textilií
Výroba oděvů; kromě kožešinových výrobků
Výroba kožešinových výrobků
Výroba pletených a háčkovaných oděvů
Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); výroba brašnářských a
sedlářských výrobků; zpracování a barvení kožešin
Výroba obuvi
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba dřevěných; korkových; proutěných a slaměných výrobků
Výroba buničiny; papíru a lepenky
Výroba výrobků z papíru a lepenky
Tisk a činnosti související s tiskem
Rozmnožování nahraných nosičů



Výroba základních chemických látek; hnojiv a dusíkatých
sloučenin; plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
Výroba nátěrových barev; laků a jiných nátěrových materiálů;
tiskařských barev a tmelů
Výroba mýdel; detergentů; čisticích a lešticích prostředků;
parfémů a toaletních přípravků
Výroba ostatních chemických výrobků
Výroba chemických vláken
Výroba základních farmaceutických výrobků
Výroba farmaceutických přípravků
Výroba pryžových výrobků
Výroba plastových výrobků
Výroba skla a skleněných výrobků
Výroba žáruvzdorných výrobků
Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů
Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
Výroba cementu; vápna a sádry
Výroba betonových; cementových a sádrových výrobků
Řezání; tvarování a konečná úprava kamenů
Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
Výroba surového železa; oceli a feroslitin
Výroba ocelových trub; trubek; dutých profilů a souvisejících
potrubních tvarovek
Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým
zpracováním oceli
Výroba a hutní zpracování drahých a jiných neželezných kovů
Slévárenství
Výroba konstrukčních kovových výrobků
Výroba kovových nádrží; zásobníků a podobných nádob
Výroba parních kotlů; kromě kotlů pro ústřední topení
Výroba zbraní a střeliva
Kování; lisování; ražení; válcování a protlačování kovů; prášková
metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nožířských výrobků; nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních kovodělných výrobků
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba komunikačních zařízení
Výroba spotřební elektroniky
Výroba měřicích; zkušebních a navigačních přístrojů; výroba
časoměrných přístrojů
Výroba ozařovacích; elektroléčebných a elektroterapeutických
přístrojů
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba magnetických a optických médií
Výroba elektrických motorů; generátorů; transformátorů a
elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba baterií a akumulátorů
Výroba elektrického vedení a elektroinstalačních zařízení
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
Výroba spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely



Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výroba motorových vozidel; kromě motocyklů
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla; kromě
motocyklů
Stavba lodí a člunů
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Výroba letadel a kosmických lodí a souvisejících zařízení
Výroba vojenských bojových vozidel
Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výroba nábytku
Výroba klenotů; bižuterie a příbuzných výrobků
Výroba hudebních nástrojů
Výroba sportovních potřeb
Výroba her a hraček
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Zpracovatelský průmysl j. n
Opravy kovodělných výrobků; strojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Příprava k likvidaci a likvidace odpadů
Zpracování odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektroinstalační; instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Kompletační a dokončovací práce
Ostatní specializované stavební činnosti
Obchod s motorovými vozidly; kromě motocyklů
Opravy a údržba motorových vozidel; kromě motocyklů
Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla; kromě
motocyklů
Obchod s motocykly; jejich díly a příslušenstvím a jejich opravy a
údržba
Zprostředkování velkoobchodu
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými
zvířaty
Velkoobchod s potravinami; nápoji a tabákovými výrobky
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
Velkoobchod s ostatními stroji; strojním zařízením a
příslušenstvím
Ostatní specializovaný velkoobchod
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s potravinami; nápoji a tabákovými výrobky ve
specializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných
prodejnách
Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve
specializovaných prodejnách
Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve
specializovaných prodejnách
Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve
specializovaných prodejnách



Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách
Maloobchod ve stáncích a na trzích
Maloobchod mimo prodejny; stánky a trhy
Železniční osobní doprava meziměstská
Železniční nákladní doprava
Ostatní pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava a stěhovací služby
Potrubní doprava
Námořní a pobřežní osobní doprava
Námořní a pobřežní nákladní doprava
Vnitrozemská vodní osobní doprava
Vnitrozemská nákladní vodní doprava
Letecká osobní doprava
Letecká nákladní doprava a kosmická doprava
Skladování
Vedlejší činnosti v dopravě
Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Kempy a tábořiště
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích; u stánků a v mobilních zařízeních
Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
Pohostinství
Vydávání knih; periodických publikací a ostatní vydavatelské
činnosti
Vydávání softwaru
Činnosti v oblasti filmů; videozáznamů a televizních programů
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Rozhlasové vysílání
Tvorba televizních programů a televizní vysílání
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
Ostatní telekomunikační činnosti
Programování; poradenství a související činnosti
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti
související s webovými portály
Ostatní informační činnosti
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické
poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Specializované návrhářské činnosti
Fotografické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti



Ostatní odborné; vědecké a technické činnosti j. n.
Veterinární činnosti
Pronájem a leasing motorových vozidel; kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost
Pronájem a leasing ostatních strojů; zařízení a hmotných statků
Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů; kromě děl
chráněných autorským právem
Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
Činnosti agentur zprostředkujících práci na dobu určitou
Ostatní poskytování lidských zdrojů
Činnosti cestovních kanceláří a agentur
Jiné rezervační a související činnosti
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
Pátrací činnosti
Kombinované pomocné činnosti
Úklidové činnosti
Činnosti související s úpravou krajiny
Administrativní a kancelářské činnosti
Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
Pořádání konferencí a hospodářských výstav
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Ústavní ošetřovatelská péče
Ústavní sociální péče o mentálně postižené a osoby závislé na
návykových látkách
Ústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené osoby
Ostatní ústavní sociální péče
Tvůrčí; umělecké a zábavní činnosti
Sportovní činnosti
Zábavní a rekreační činnosti
Opravy počítačů a komunikačních zařízení
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Kategorie příjemce Všechny podniky

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci
režimu

EUR 3 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství
 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%



Podpora na náhradu škod způsobených některými přírodními
pohromami (článek 50)
 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171030/AnuncioG0244-271017-2_es.html


