
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nos termos do Regulamento
(UE) n.º 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 107.º e 108.º do Tratado (Texto relevante para efeitos do EEE)
Número do auxílio SA.55094 (2019/X)

Estado-Membro Espanha

Número de referência do Estado-Membro

Designação da região (NUTS) CANARIAS
N.º 3, alínea a), do artigo 107.º

Entidade que concede o auxílio Director General de Agricultura por delegación del Consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesa y Aguas del Gobierno de Canarias
Avda. José Manuel Guimerá, 10 38003 Santa Cruz de Tenerife
http://www.gobcan.es/agricultura

Título da medida de auxílio AGRI - Subvenciones destinadas a a abaratar a los agricultores el
sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de
galerías para el riego agrícola en Canarias

Base jurídica nacional (referência à publicação
oficial nacional relevante)

Orden de 11 de julio de 2019, por la que se convocan las
subvenciones destinadas a abaratar a los agricultores el sobrecoste
de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías
para el riego agrícola en Canarias, previstas en el Real Decreto
217/2019, de 29 de marzo. Publicada en el Boletín Oficial de
Canarias n.º 142, de 25.07.2019

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente

Duração 25.7.2019 - 31.12.2019

Setor(es) económico(s) abrangido(s) Actividades dos serviços relacionados com agricultura e produção
animal

Tipo de beneficiário -

Montante global anual do orçamento previsto no
âmbito do regime

EUR 8 (em milhões)

Para garantias - 

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

Referência à decisão da Comissão -

Se for cofinanciado por fundos comunitários

 
 
Objetivos Intensidade máxima

de auxílios em % ou
montante máximo do

auxílio em moeda
nacional

Majorações PME em
%

Custos adicionais [artigo 15.º, n.º 4] 30 %



 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/142/005.html


