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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Resolución do 7 de marzo de 2008, da
Secretaría Xeral de Emigración, pola que se
amplía o prazo de presentación de solicitu-
des do programa de axudas para a partici-
pación en actividades de campamentos e
campos de traballo dirixidos a mozos e
mozas de orixe galega ou descendentes de
galegos e que residan no exterior, previsto
na Resolución do 1 de febreiro de 2008.

Mediante Resolución do 1 de febreiro de 2008 (Dia-
rio Oficial de Galicia nº 29, do 11 de febreiro), a Secre-
taría Xeral de Emigración convoca e regula, para o
exercicio 2008, o programa de axudas para a participa-
ción en actividades de campamentos e campos de tra-
ballo dirixidos a mozos e mozas de orixe galega ou des-
cendentes de galegos e que residan no exterior.

A publicación desta resolución con case un mes de
antelación á realizada no exercicio 2007 está a dificultar
a presentación de solicitudes naqueles países de Latinoa-
mérica para os que o mes de febreiro é de escasa activi-
dade laboral e se encontran en períodos vacacionais.

En consecuencia, e á vista do número mínimo de
solicitudes presentadas e rexistradas nas entidades
colaboradoras, co fin de facilitarlles aos interesados
a presentación das solicitudes e acompañar a docu-
mentación correspondente e de conformidade co
establecido no artigo 49 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, o
secretario xeral de Emigración, en virtude das com-
petencias que ten atribuídas,

ACORDA:

Artigo único.-Ampliar, ata o 18 de marzo de 2008,
o prazo de presentación de solicitudes para as axu-
das para a participación en actividades de campa-
mentos e campos de traballo dirixidos a mozos e
mozas de orixe galega ou descendentes de galegos e
que residan no exterior reguladas na Resolución do
1 de febreiro de 2008.

Contra este acordo de ampliación do prazo non
cabe recurso ningún, de acordo co disposto no arti-
go 49.3º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

Disposición derradeira

Primeira.-Esta resolución entrará en vigor o mesmo
día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2008.

Manuel Luís Rodríguez González
Secretario xeral de Emigración

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA

Orde do 29 de febreiro de 2008 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia com-
petitiva, das subvencións ás asociacións de
comerciantes sen fins de lucro, para a
incentivación da demanda comercial (liña
INCEN), fomento da cooperación empresa-
rial e da calidade (liña COOP) e desenvol-
vemento equilibrado dos centros comerciais
abertos de Galicia e eixes comerciais (liña
MECCA), en desenvolvemento do Plan de
renovación e mellora do comercio galego, e
se procede á súa convocatoria (IN219A).

O comercio tradicional na actualidade está some-
tido a un profundo proceso de cambio que exixe rea-
lizar un esforzo de renovación e adaptación conti-
nuo, co obxecto de que se volva situar na posición
histórica que tradicionalmente desempeñou no
desenvolvemento económico e social das nosas vilas
e cidades. Por isto, o Plan de renovación e mellora
do comercio galego inclúe un programa específico:
pulo do asociacionismo comercial e das integracións
estratéxicas, no cal se recolle un conxunto de medi-
das entre as que cabe suliñar:

-Incentivación da demanda comercial para potenciar
a implantación de novas fórmulas de distribución
comercial desenvolvidas polos comerciantes, mellorar
a loxística do comercio así como acadar unha imaxe
máis competitiva do comercio galego polo miúdo.

-Cooperación empresarial para mellorar a compe-
tencia nos mercados de distribución e fomentar a
creación e desenvolvemento de organizacións
comerciais que supoña unha alternativa real de com-
pra para os consumidores e de distribución para os
produtores, xunto coa promoción da calidade no
comercio mediante un distintivo propio de calidade
do comercio galego.

-Revitalización de centros comerciais abertos e
eixes comerciais como unha das iniciativas que poi-
dan facilitar a recuperación das vilas en xeral e do
seu comercio en particular, tanto desde o punto de
vista económico e social como do urbanístico, con-
tribuíndo a evitar a despoboación que nos últimos
anos se está a producir nos centros urbanos.

Desde o convencemento de que a incentivación do
asociacionismo comercial é a mellor forma de apli-
car as medidas recollidas no Plan de renovación e
mellora do comercio galego e de afrontar unha reno-
vación comercial que en moitos casos supera o
ámbito das solucións individualizadas que poidan
aplicar os propios comerciantes.

En consecuencia co exposto, esta orde diríxese ás
asociacións de comerciantes articulando tres liñas
de axudas: a liña INCEN para a incentivación da
demanda comercial, a liña COOP para o fomento da
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cooperación empresarial e a calidade, e a liña
MECCA para o desenvolvemento equilibrado dos
centros comerciais abertos, eixes comerciais e mer-
cados de abastos, dando así resposta ao contido do
Plan de renovación e mellora do comercio galego.

En virtude do exposto, e no exercicio das atribu-
cións que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Convocatoria e bases reguladoras.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases, que se
inclúen como anexo I, polas cales se rexerá a concesión
das subvencións da Consellería de Innovación e Indus-
tria destinadas para as seguintes liñas de axuda:

-INCEN de incentivación da demanda comer-
cial/actividade comercial.

-COOP para accións de integración de estratexias
conxuntas, cooperación empresarial e fomento da
calidade.

-MECCA para o desenvolvemento equilibrado dos
centros comerciais abertos, eixes comerciais e mer-
cados de abastos.

2. Así mesmo, por medio desta orde convócase a
devandita subvención para o ano 2008.

Artigo 2º.-Solicitudes.

1. Para poder ser beneficiario da subvención debe-
rá presentarse unha solicitude individualizada, dis-
tinguindo a liña de actuación que se solicita, axus-
tada ao modelo normalizado que se inclúe como ane-
xo II desta orde, que irá acompañada dos documen-
tos que se especifican no artigo 4 das bases
reguladoras.

2. A través da solicitude proporciónanselle á Con-
sellería de Innovación e Industria datos de carácter
persoal que serán obxecto de tratamento, e para ese
efecto procederase á súa incorporación a un ficheiro
que cumprirá as exixencias da Lei 15/1999, de pro-
tección de datos, adoptándose tanto as medidas de
seguridade técnicas como organizativas.

A finalidade da recolla e tratamento dos datos per-
soais será estritamente a xestión e tramitación do
expediente correspondente e as que deriven da apli-
cación da Lei 4/2006, de transparencia e boas prác-
ticas na Administración pública galega.

Os datos non serán obxecto de cesión a terceiros;
non entanto, a Consellería de Innovación e Industria
revelaralles ás autoridades públicas competentes os
datos persoais e calquera outra información que estea
no seu poder ou sexa accesible a través dos seus siste-
mas e sexa requirida de conformidade coas disposi-
cións legais e regulamentarias aplicables ao caso.

Decláranse recoñecidos e poderanse exercer os
dereitos de acceso, cancelación rectificación e opo-
sición por escrito e presentando identificación sufi-
ciente ao seguinte enderezo: edificios administrati-
vos San Caetano, San Caetano s/n, 15704 Santiago
de Compostela, ou ben mediante o procedemento
habilitado para o efecto e que poderá atopar na Guía
do cidadán da páxina web da Xunta de Galicia.

Artigo 3º.-Lugar e prazo de presentación das solici-
tudes.

1. As solicitudes presentaranse preferentemente
nos rexistros da Consellería de Innovación e Indus-
tria, así como nos de calquera outro órgano da Admi-
nistración xeral do Estado, das comunidades autóno-
mas ou das entidades que integran a Administración
local, sempre que neste último caso se teña subscri-
to o oportuno convenio, ou polos restantes medios
previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo para a presentación de solicitudes con-
tarase a partir do día seguinte ao da publicación
desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o
15 de abril de 2008, ambos os dous incluídos.

Artigo 4º.-Prazo de duración do procedemento de
concesión.

Unha vez rematado o prazo para a presentación de
solicitudes, estas serán tramitadas e valoradas de
acordo co procedemento establecido nas bases regu-
ladoras, que non poderá ter unha duración superior
a seis meses.

Artigo 5º.-Información aos interesados.

Sobre este procedemento administrativo, que ten o
código (IN219A), poderase obter documentación
normalizada ou información adicional na Dirección
Xeral de Comercio, a través dos seguintes medios:

a) Páxina web oficial da consellería (www.conse-
lleriaiei.org), no seu punto de «axudas» e na «ofici-
na virtual».

b) Os teléfonos da devandita dirección xeral: 981
54 54 17, 981 54 55 57.

c) O enderezo electrónico dxcomercio@xunta.es.

d) Presencialmente.

Así mesmo, para cuestións xerais sobre este ou
outro procedemento, poderá facerse uso do teléfono
de información xeral da Consellería de Innovación e
Industria, que é o 981 54 43 41.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Habilitación para o desenvolvemento.

Facúltase a directora xeral de Comercio para que
dite as resolucións que sexan precisas para o desen-
volvemento e aplicación desta orde.
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Segunda.-Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de febreiro de 2008.

Fernando Xabier Blanco Álvarez
Conselleiro de Innovación e Industria

ANEXO I
Bases reguladoras para a concesión, en réxime de

concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de
comerciantes sen fins de lucro, para a incentivación da

demanda comercial (liña INCEN), fomento da cooperación
empresarial e da calidade (liña COOP) e desenvolvemento

equilibrado dos centros comerciais abertos de Galicia e eixes
comerciais (liña MECCA), en desenvolvemento do Plan de

renovación e mellora do comercio galego (IN219A)

Artigo 1º.-Obxecto e réxime da subvención.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen
por obxecto as seguintes liñas:

-INCEN de incentivación da demanda comercial.

-COOP para accións de integración de estratexias
conxuntas, cooperación empresarial e fomento da
calidade.

-MECCA para o desenvolvemento equilibrado dos
centros comerciais abertos, eixes comerciais e mer-
cados de abastos.

2. O procedemento de concesión destas subven-
cións tramitarase en réxime de concorrencia competi-
tiva, e quedará suxeito ao réxime de axudas de mini-
mis, polo que non poderán exceder os límites cuanti-
tativos (200.000 euros nun período de tres anos) esta-
blecidos no Regulamento (CE) nº 1998/2006 da
Comisión da Unión Europea, do 15 de decembro de
2006, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tra-
tado CE ás axudas de minimis (DOUE nº L379/5, do
28-12-2006).

3. En concreto, considéranse actuacións subven-
cionables dentro de cada liña de axudas as recolli-
das nos puntos 3.1, 3.2 e 3.3 deste punto, sempre
que estas sexan realizadas e efectivamente pagadas
entre o 1 de xaneiro de 2008 ata a data límite de
xustificación establecida no artigo 17.

Non obstante, en función da súa especial natureza,
tamén se considerarán actuacións subvencionables:

-Na liña INCEN aquelas actuacións que se inicien
no mes de decembro do ano 2007 e teñan continui-
dade ininterrompida no exercicio 2008.

-Na liña MECCA aquelas actuacións realizadas a
partir da data de finalización do prazo límite para a
xustificación dos investimentos da orde de convoca-
toria do exercicio anterior (Orde do 3 de abril de
2007; DOG nº 70, do 11 de abril) e ata o 31 de
decembro de 2007.

3.1. Liña INCEN.

a) Actuacións de difusión e divulgación con fins
promocionais realizados a través de publicidade que
responda a un plan de medios de comunicación pre-
establecido, orzado e dimensionado ao ámbito de
influencia da entidade solicitante.

b) Actuacións de difusión e divulgación con fins
promocionais realizados a través de elaboración de
material promocional como catálogos, folletos, car-
teis, bolsas ou similares.

c) Actuacións que teñan por finalidade a incenti-
vación da demanda comercial e redunden nunha
mellora da distribución e desenvolvemento da acti-
vidade comercial.

3.2. Liña COOP.

a) Proxectos de creación de agrupacións e central
de compras e servizos, estudos previos sobre a súa
viabilidade, e plans de acción realizados por empre-
sas especializadas avaladas polo seu curriculum e
experiencia na materia, que deberá demostrar docu-
mentalmente.

b) A posta en funcionamento e a consolidación de
agrupacións e centrais de compras e servizos, a tra-
vés de investimentos en equipamento, mellora da
loxística e das comunicacións que teñan repercusión
nos comerciantes vinculados ao proxecto.

c) A creación de redes de comunicación que posi-
biliten a interconexión en rede das asociacións entre
si ou cos seus comerciantes, así como con outros
organismos ou centros de xestión directamente rela-
cionados co sector da distribución comercial, e que
fomenten o labor de asesoramento, e a posta en fun-
cionamento de plataformas que faciliten o comercio
electrónico.

d) Proxectos de investigación, información, difu-
sión e sensibilización que teñan por obxecto a
obtención de coñecementos no sector comercial, e
inclúan propostas de actuación concretas que reper-
cutan positivamente na modernización do comercio
de Galicia. Os ditos proxectos deberan vir acompa-
ñados pola documentación que avale o grupo de
investigación, currículo e experiencia.

e) Actuacións formativas específicas para os
comerciantes: cursos de formación, actividades de
información e orientación comercial, organización
de conferencias, congresos, xornadas técnicas ou
mesas redondas que aborden aspectos fundamentais
da distribución comercial, ou afonden en temas
monográficos que contribúan a sensibilizar os
comerciantes para a súa adaptación á evolución do
sistema distributivo.

f) Actuacións para a creación de integracións
estratéxicas a nivel galego que promovan o desen-
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volvemento dos proxectos amparados polos centros
comerciais abertos ou eixes comerciais.

g) Realización de actividades que contribúan á
mellora da capacitación técnica e profesional do
sector comercial, a través da realización de xorna-
das, mesas redondas, conferencias, congresos, e cur-
sos que aborden e afonden en aspectos fundamentais
sobre a implantación dun distintivo de calidade do
comercio galego.

h) Proxectos conxuntos para a implantación do dis-
tintivo de calidade do comercio galego, ou para o seu
mantemento ou renovación, nun mínimo de 50 esta-
blecementos comerciais retallistas sitos no ámbito
territorial da Comunidade Autónoma galega, cuxos
participantes deberán cumprir os seguintes requisitos:

h.1) As pemes comerciais participantes no proxec-
to conxunto levado a cabo polo organismo interme-
dio beneficiario teñen que cumprir indispensable-
mente os requisitos fixados na norma UNE 175001,
acreditando o seu cumprimento a través do certifica-
do emitido por unha entidade avaliadora da confor-
midade, acreditada pola ENAC como entidades de
certificación de sistemas de calidade.

h.2) Cumprimento de, polo menos, oito dos nove
requisitos exixidos pola Dirección Xeral de Comer-
cio que a continuación se describen:

-Coñecemento do comerciante e dos seus traballa-
dores da normativa vixente en materia de comercio,
no ámbito da Comunidade Autónoma galega, a tra-
vés da participación en cursos e xornadas organiza-
das para o efecto.

-Non ter sido sancionado en materia de comercio
nos últimos tres anos.

-Utilización da lingua galega na sinalización inte-
rior e exterior do establecemento comercial así como
na páxina web, de ser o caso.

-Adhesión ao sistema arbitral de consumo.

-Estar integrados nunha asociación de comercian-
tes ou de empresarios que conten entre os seus aso-
ciados cun alto número de comerciantes.

-Implantación na empresa das medidas de conci-
liación da vida laboral e familiar.

-Existencia dun plan de prevención de riscos labo-
rais de conformidade co establecido na Lei 31/1995,
de seguridade e hixiene no traballo, pola que se
regula a prevención de riscos laborais.

-Adopción de medidas para a supresión de barrei-
ras arquitectónicas no local comercial.

-Medidas de aforro enerxético e ambientais.

h.3) No caso de mantemento ou renovación do dis-
tintivo de calidade do comercio galego, este ten que
ter sido concedido ao comercio retallista dentro do

prazo de tres anos anteriores ao da solicitude de
subvención, contado desde a primeira concesión do
dito distintivo.

A Fundación para o Fomento da Calidade Indus-
trial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia,
adscrita á Consellería de Innovación e Industria (en
diante, Fundación para o Fomento da Calidade),
verificará o cumprimento dos requisitos anterior-
mente referidos e procederá, de ser o caso, a conce-
der, manter, renovar ou revogar o correspondente
distintivo de calidade do comercio galego.

Os solicitantes das axudas terán que presentar,
antes do 30 de agosto de 2008, perante a Dirección
Xeral de Comercio, o certificado da norma
UNE 175001, xunto coa petición de verificación,
por parte da Fundación para o Fomento da Calida-
de, do cumprimento dos requisitos referidos no pun-
to 4.2.

3.3. Liña MECCA.

a) A potenciación e consolidación de centros
comerciais abertos a través das seguintes actua-
cións:

-Unidades xerenciais dependentes directamente
do centro comercial, que cumpran os requisitos esta-
blecidos no artigo 3.3º, sen que o custo do asesora-
mento externo poida ser superior ao 25% do total da
unidade xerencial.

-Desenvolvemento de sistemas de fidelización a
través de servizos dirixidos aos clientes que supoñan
unha vantaxe para estes.

-Sinalización comercial.

-Actividades de formación.

-Promoción e animación comercial.

Ningunha das accións que integran o proxecto
poderá superar o 40% do orzamento total presentado.

b) Actuacións en eixes comerciais, concentracións
comerciais, cabeceiras de comarcas, zonas urbanas
comerciais, centros comerciais de barrio e nos espa-
zos de interese comercial que non responden ao
modelo de centro comercial aberto, que constitúen
tamén unha forma de centralidade comercial e pres-
tan un indubidable servizo en canto á diversifica-
ción da oferta e satisfacción das necesidades cotiás
da poboación residente, a través de actuación de for-
mación, promoción e publicidade comercial, e insta-
lacións e equipamentos.

Ningunha das accións que integran o proxecto
poderá superar o 40% do orzamento total presentado.

c) Actuacións en mercados de abastos, sempre e
cando o proxecto responda a un plan integral que
resolva a problemática estrutural e funcional do pro-
pio mercado.
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c.1) Investimentos dirixidos á transformación
estrutural dos mercados de abastos en centros
comerciais xestionados polos propios comerciantes.

c.2) Investimentos tanto no seu acondicionamento
e equipamento como realización de accións de fide-
lización, promoción comercial, sinalización e activi-
dades formativas.

4. Todas as accións formativas subvencionadas ao
abeiro desta orde de axudas deberán estar dirixidas
directamente aos comerciantes e ter unha duración
máxima de 50 horas. Cada curso deberá ter un míni-
mo de dez (10) alumnos, salvo nos concellos con
poboación inferior a 10.000 habitantes, que poderán
ser de seis (6) alumnos. Os honorarios subvenciona-
bles dos profesores non poderán ser superiores aos
60 euros á hora; así mesmo, subvencionarase unica-
mente o material didáctico editado e os manuais ela-
borados polas academias e profesorado que imparte
os cursos.

As cifras de poboación referidas estarán de acordo
co establecido no Real decreto 1683/2007, do 14 de
decembro, polo que se declaran oficiais as cifras de
poboación resultantes da revisión do padrón munici-
pal referidas a 1 de xaneiro de 2007.

5. Todas as actuacións de sinalización, os carteis
informativos e os documentos de oferta de servizos
deben estar, polo menos, en galego. Esta norma apli-
carase en todos os establecementos comerciais, agás
nos nomes comerciais ou nos rótulos amparados pola
lexislación da propiedade industrial.

6. Con carácter xeral, e de acordo co establecido
no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia, considéranse gastos subvencio-
nables aqueles que, de xeito indubitable, respondan
á natureza da actividade subvencionable.

Os gastos subvencionables deberán estar realiza-
dos e efectivamente pagados entre o 1 de xaneiro de
2008 e a data límite establecida no artigo 17 destas
bases reguladoras, coa excepción dos gastos efectua-
dos en 2007 de acordo co establecido no punto 3.

En ningún caso o custo da adquisición dos gastos
subvencionables poderá ser superior ao valor de
mercado.

7. Segundo o artigo 29.8º da Lei 9/2007, en ningún
caso se consideran gastos subvencionables os
impostos indirectos cando sexan susceptibles de
recuperación ou compensación nin os impostos per-
soais sobre a renda.

En concreto, quedan expresamente excluídas do
ámbito de aplicación desta orde as actuacións
seguintes:

7.1. Liña INCEN.

a) Investimentos relativos á adquisición de bens
inmobles e/ou o mantemento e aluguer de locais.

b) Custos de contratación de persoal.

c) Custos de mailing, mostras, regalos promocio-
nais e os relativos á realización de cócteles e actos
análogos.

7.2. Liña MECCA.

a) Regalos promocionais e os relativos á realiza-
ción de cócteles e actos análogos.

Artigo 2º.-Financiamento e concorrencia.

1. As subvencións que se establezan para as
actuacións obxecto desta orde serán con cargo á
aplicación orzamentaria 10.05.751A.781.1 Asocia-
cionismo comercial e integracións estratéxicas, cun
importe máximo de 6.500.000 euros para o ano
2008, sen prexuízo de ulteriores variacións produci-
das como consecuencia da existencia dunha maior
dispoñibilidade orzamentaria, o que poderá dar
lugar á concesión de máis subvencións de acordo
coa orde de prelación de solicitantes que resulte da
aplicación dos criterios do artigo 9º.

2. Investimentos máximos subvencionables e con-
tía da subvención segundo liñas de axudas:

2.1. Liña INCEN.

a) A porcentaxe de subvención poderá acadar ata
o 50% do investimento máximo subvencionable,
aprobado pola Dirección Xeral de Comercio.

2.2. Liña COOP.

a) O investimento máximo subvencionable estable-
cido para cada unha das actuacións contidas no arti-
go 1º, punto 3.2, alíneas a), b), c), d), e) e f) é de
30.000 euros.

A porcentaxe de subvención poderá acadar ata o
50% do investimento máximo subvencionable, apro-
bado pola Dirección Xeral de Comercio.

b) O investimento máximo subvencionable esta-
blecido para as actuacións contidas no artigo 1º,
punto 3.2, alínea g), desta liña é de 30.000 euros.

A porcentaxe de subvención poderá acadar ata o
70% do investimento máximo subvencionable, apro-
bado pola Dirección Xeral de Comercio.

c) O investimento máximo subvencionable estable-
cido para as actuacións contidas no artigo 1º, pun-
to 3.2, alínea h), desta liña é:

-No caso daqueles establecementos comerciais
que pretendan implantar o distintivo de calidade do
comercio galego e que aínda non teñan implantada a
norma UNE 175001 con anterioridade á data de
publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia,
en concepto de gastos de consultoría e certificación
para a implantación da norma UNE 175001 e custos
de consultoría relativos á implantación dos requisi-
tos de mellora exixidos no artigo 1º, punto 3.2, alí-
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nea h.2, 2.000 euros por cada comercio retallista
que forme parte do proxecto.

-No caso daqueles establecementos comerciais que
pretendan implantar o distintivo de calidade do
comercio galego e que xa teñan implantada a norma
UNE 175001 con anterioridade á data de publicación
desta orde no Diario Oficial de Galicia, ou ben xa
teñan implantado o distintivo de calidade do comer-
cio galego, en concepto de custos de consultoría rela-
tivos á obtención, mantemento ou renovación do dis-
tintivo de calidade do comercio galego, 350 euros,
IVE excluído, por cada comercio retallista que forme
parte do proxecto; e en concepto de custos de audito-
ría relativos mantemento ou renovación da norma
UNE 175001, 350 euros, IVE excluído, por cada
comercio retallista que forme parte do proxecto.

A porcentaxe de subvención poderá acadar ata o
70% do investimento máximo subvencionable, apro-
bado pola Dirección Xeral de Comercio, no caso da
obtención, mantemento ou renovación do distintivo
de calidade, tras a verificación do cumprimento dos
requisitos administrativos por parte da Fundación
para o Fomento da Calidade, e, noutro caso, ata o
50% do investimento máximo subvencionable.

2.3. Liña MECCA.

a) O investimento máximo subvencionable estable-
cido para as actuacións contidas no artigo 1º, pun-
to 3.3, alínea a), desta liña é de 150.000 euros.

A porcentaxe de subvención poderá acadar ata o
50% do investimento máximo subvencionable, apro-
bado pola Dirección Xeral de Comercio.

b) O investimento máximo subvencionable esta-
blecido para as actuacións contidas no artigo 1º,
punto 3.3, alínea b), desta liña é de 100.000 euros.

A porcentaxe de subvención poderá acadar ata o
50% do investimento máximo subvencionable, apro-
bado pola Dirección Xeral de Comercio.

c) O investimento máximo subvencionable estable-
cido para as actuacións contidas no artigo 1º, pun-
to 3.3, alínea c), desta liña é de 100.000 euros.

A porcentaxe de subvención poderá acadar ata o
50% do investimento máximo subvencionable, apro-
bado pola Dirección Xeral de Comercio.

Non obstante, para as actuacións contidas nas alí-
neas a) e b) da liña MECCA do artigo 1º, punto 3.3,
destas bases, realizadas nas provincias de Lugo e
Ourense, así como nos concellos de menos de
20.000 habitantes das provincias da Coruña e Pon-
tevedra, a porcentaxe da subvención poderá acadar
ata o 70% do investimento máximo subvencionable
aprobado pola Dirección Xeral de Comercio.

As cifras de poboación referidas estarán de acordo
co establecido no Real decreto 1683/2007, do 14 de
decembro, polo que se declaran oficiais as cifras de

poboación resultantes da revisión do padrón munici-
pal referidas a 1 de xaneiro de 2007.

3. O importe das subvencións reguladas nesta orde
en ningún caso poderán ser de tal contía que, illada-
mente ou en concorrencia con outras axudas das dis-
tintas administracións ou calquera dos seus entes
públicos ou privados, nacionais ou internacionais,
supere o 90% do investimento.

Artigo 3º.-Beneficiarios.

Poderán ser beneficiarios das subvencións, sen
prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos
nestas bases:

1. Beneficiarios da liña INCEN.

As asociacións de comerciantes, sen fins de lucro,
que estean legalmente constituídas e cuxo ámbito de
actuación se desenvolva na Comunidade Autónoma de
Galicia e supere o municipal, ou ben calquera outra
entidade representativa das pequenas e medianas
empresas comerciais co mesmo ámbito de actuación,
sen fins de lucro, que pretendan levar a cabo proxec-
tos de interese e transcendencia no ámbito comercial.

2. Beneficiarios da liña COOP.

As asociacións de comerciantes, sen fins de lucro,
que estean legalmente constituídas e cuxo ámbito de
actuación se desenvolva na Comunidade Autónoma
de Galicia e os organismos intermedios, entendén-
dose por tales as organizacións públicas, semipúbli-
cas ou privadas sen ánimo de lucro, con personali-
dade xurídica propia, que presten habitualmente
servizos de apoio ás pequenas e medianas empresas
comercias.

3. Beneficiarios da liña MECCA.

As asociacións de comerciantes de carácter terri-
torial, sen fins de lucro, que estean legalmente cons-
tituídas, e cuxo ámbito de actuación se desenvolva
na Comunidade Autónoma de Galicia, ou ben cal-
quera outra entidade representativa das pequenas e
medianas empresas comerciais co mesmo ámbito de
actuación, sen fins de lucro, que leven a cabo pro-
xectos de interese e transcendencia en:

-Centros comerciais abertos.

-Eixes comerciais.

-Mercados de abastos.

Para os efectos desta liña, terán a consideración de
centros comerciais abertos os espazos comerciais
que, estando situados na Comunidade Autónoma de
Galicia e constituídos segundo o previsto no arti-
go 4.2º a) desta orde, conten en todo caso cunha
xerencia profesionalizada que deberá cumprir os
seguintes requisitos:

-Ter contratada unha persoa física mediante un
contrato laboral. En ningún caso poderá ser membro
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da asociación nin formar parte dos seus órganos de
goberno.

-Prestar servizos de atención aos usuarios cun
horario mínimo diario de seis (6) horas.

-Acreditar a asistencia aos cursos formativos que
en materia de xestión de CCA promova a Dirección
Xeral de Comercio.

Ademais, deberán cumprir polo menos catro dos
seguintes cinco requisitos mínimos:

a) Estar en concellos con poboación superior os
10.000 habitantes, de acordo co establecido no Real
decreto 1683/2007, do 14 de decembro, polo que se
declaran oficiais as cifras de poboación resultantes
da revisión do padrón municipal referidas a 1 de
xaneiro de 2007.

b) Dispoñer dun grao de concentración comercial
alto, é dicir, no espazo onde se desenvolve debe
haber polo menos 100 comercios.

c) Contar como adheridos polo menos co 50% dos
comercios existentes na súa delimitación territorial.

d) Presentar un alto grao de densidade e variedade
comercial, con predominio da oferta especializada
en equipamento persoal.

e) Integrar os principais eixes comerciais da vila,
percibida pola poboación como a zona natural e tra-
dicional de compras.

Artigo 4º.-Solicitudes.

1. As solicitudes para participar no procedemento
de concesión da subvención presentaranse na forma
e prazo que se indica na convocatoria.

As solicitudes presentadas como proxectos en cen-
tros comerciais abertos, que conforme a definición
destes dada no artigo 3º, punto 3, destas bases non
cumpran os requisitos establecidos, serán tramita-
das de oficio como actuacións en eixes comerciais.

2. Xunto coa solicitude deberase presentar a
seguinte documentación:

a) Acta e estatutos de constitución e modificacións
posteriores, se é o caso, e acreditación da súa inscri-
ción no rexistro correspondente, así como o código
de identificación fiscal.

b) Poder suficiente do representante da entidade
solicitante, acompañado do documento nacional de
identidade.

c) Memoria de cada unha das actividades para as
cales se solicita subvención, que incluirá, polo
menos, a súa descrición, obxectivos, localización e
calendario de realización, así como o número e as
características dos participantes e beneficiarios.

d) Orzamento detallado de gastos previstos para a
realización de cada unha das actividades para as
cales se solicita subvención, e factura pro forma da
actividade ou adquisición que se vai subvencionar,
presentada por quen vaia subministrar o ben ou
prestar o servizo, así como plan de financiamento do
proxecto.

Cando o importe do gasto subvencionable supere a
contía de 30.000 euros no suposto de custo por exe-
cución de obra, ou de 12.000 euros no suposto de
subministración de bens de equipo ou prestación de
servizos por empresas de consultoría ou asistencia
técnica, o beneficiario deberá solicitar, como míni-
mo, tres ofertas de diferentes provedores, con carác-
ter previo á contratación do compromiso para a pres-
tación do servizo ou a entrega do ben, salvo que
polas especiais características dos gastos subvencio-
nables non exista no mercado suficiente número de
entidades que o subministren ou presten, ou salvo
que o gasto se realizase con anterioridade á solicitu-
de da subvención.

A elección entre as ofertas presentadas, que se
deberá achegar na xustificación, realizarase de con-
formidade con criterios de eficiencia e economía, e
deberase xustificar expresamente nunha memoria a
elección cando non recaia na proposta económica
máis vantaxosa.

e) Orzamento do exercicio corrente, sen incluír as
partidas para as cales se solicita a subvención.

f) Certificado expedido polo secretario ou repre-
sentante da entidade que acredite o número de
socios ou asociados, dos cales se achegará relación
detallada e actualizada, en soporte informático, con
inclusión do nome do titular e do establecemento,
actividade principal a que se dedica, enderezo pos-
tal e telefónico, concretando, se é o caso, as empre-
sas ou entidades participantes no proxecto e actua-
cións que se van desenvolver.

g) Declaración expresa sobre a concesión, ou soli-
citude doutras axudas ou subvencións para a mesma
finalidade, procedentes de calquera Administración
ou calquera dos seus entes públicos ou privados,
nacionais ou internacionais, así como de non estar
incurso en ningunha das circunstancias previstas no
artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, segundo modelo normalizado esta-
blecido no anexo III desta orde.

h) No caso de estar exento do imposto sobre o valor
engadido (IVE), documentación acreditativa da
mencionada exención.

i) Declaración de compromiso de utilización da
lingua galega segundo o modelo normalizado do ane-
xo V, de ser o caso.

j) Formalización polos centros comerciais abertos
do anexo VI, relativo ás unidades xerenciais, acom-
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pañado da documentación que nel se sinala. Este
requisito é específico da liña MECCA.

Artigo 5º.-Consentimentos e autorizacións.

1. A presentación da solicitude implica o coñece-
mento e a aceptación destas bases reguladoras.

2. De conformidade co disposto no artigo 20.3º da
Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, a presenta-
ción da solicitude de concesión da subvención polo
interesado comportará a autorización ao órgano xes-
tor para solicitar as certificacións que deben emitir
a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a
Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Conselle-
ría de Economía e Facenda da Xunta de Galicia.

Non obstante, o solicitante poderá denegar o con-
sentimento, facéndoo constar expresamente no for-
mulario de solicitude, debendo presentar entón as
certificacións a que fai referencia esta epígrafe.

De conformidade co artigo 20.3º da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia, ás solicitu-
des dos interesados xuntaranse os documentos e as
informacións determinados na norma ou convocato-
ria, salvo que os documentos exixidos xa estivesen
en poder de calquera órgano da Administración
actuante; neste caso, o solicitante poderá acollerse
ao establecido na letra f) do artigo 35 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, sempre que se faga constar a
data e o órgano ou a dependencia nos cales foron
presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non
transcorresen máis de cinco anos desde a finaliza-
ción do procedemento a que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o
documento, o órgano competente poderá requirirlle
ao solicitante a súa presentación, ou, no seu defecto,
a acreditación por outros medios dos requisitos a que
se refire o documento, con anterioridade á formula-
ción da proposta de resolución.

3. De acordo co establecido na disposición adicio-
nal primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo,
de creación dos rexistros de axudas, subvencións e
convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a per-
soa solicitante da subvención consentirá expresa-
mente a inclusión e publicidade dos datos relevan-
tes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así
como ás sancións impostas, no devandito rexistro,
feito que terá lugar agás nos supostos legalmente
establecidos.

4. De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006,
do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas
na Administración pública galega, esta consellería
publicará na súa páxina web oficial a relación dos
beneficiarios e o importe das axudas concedidas,
polo que a presentación da solicitude leva implícita
a autorización para o tratamento necesario dos datos

dos beneficiarios e a súa publicación na citada páxi-
na web, coas excepcións previstas nas leis.

Artigo 6º.-Órganos competentes.

A Dirección Xeral de Comercio será o órgano com-
petente para a instrución do procedemento de con-
cesión da subvención, e correspóndelle ao consellei-
ro de Innovación e Industria ditar a resolución de
concesión.

Artigo 7º.-Instrución dos procedementos.

1. De conformidade co establecido no artigo 71 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, se a solicitude non reúne
algún dos requisitos exixidos nestas bases regulado-
ras ou na correspondente convocatoria, requirirase o
interesado para que, nun prazo de dez días hábiles,
emende a falta ou achegue os documentos precepti-
vos. Neste requirimento farase indicación expresa
de que, se así non o fixese, se terá por desistido na
súa petición, logo da correspondente resolución.

Este requirimento de emenda tamén se fará se das
certificacións obtidas de conformidade co artigo 5.2º
resulta que o solicitante non está ao día no pagamen-
to das súas obrigas tributarias co Estado, coa comu-
nidade autónoma e coa Seguridade Social, ou no
suposto de que sexa necesario achegar calquera
outra documentación, logo de aplicarse o disposto no
artigo 35 f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

2. Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior,
poderá requirirse o solicitante para que achegue
cantos datos, documentos complementarios e aclara-
cións resulten necesarios para a tramitación e reso-
lución do procedemento.

3. Unha vez revisadas as solicitudes e as emendas
feitas, aqueles expedientes administrativos que reú-
nan todos os requisitos e a documentación necesaria
serán remitidos á comisión encargada da súa valora-
ción, de acordo co establecido no artigo seguinte.

4. Os expedientes que non cumpran as exixencias
contidas nestas bases ou na normativa de aplicación,
ou que non conteñan a documentación necesaria,
quedarán á disposición do órgano instrutor para que
formule a proposta de resolución de inadmisión, na
cal se indicarán as causas desta.

Artigo 8º.-Comisión de valoración.

1. A comisión de valoración será o órgano colexia-
do encargado de valorar as solicitudes de acordo cos
criterios obxectivos fixados no artigo seguinte, así
como de propoñer a concesión ou denegación das
subvencións aos interesados.

2. A composición da comisión de valoración será a
seguinte:

a) Un/unha xefe/a de servizo.
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b) Un/unha xefe/a de sección.

c) Un/unha técnico/a da Dirección Xeral de
Comercio.

3. Na proposta de concesión que formule a comi-
sión figurarán de xeito individualizado os solicitan-
tes propostos para obter a subvención, e especifica-
rase a avaliación que lles corresponde segundo os
criterios recollidos no artigo seguinte. Así mesmo,
indicarase o importe da subvención para cada un
deles, ata esgotar o crédito dispoñible.

4. O resto das actuacións subvencionables queda-
rán en reserva para seren atendidas ben co crédito
que quedase libre de producirse algunha renuncia
ou modificación nos proxectos inicialmente subven-
cionados, ben co incremento dos créditos orzamen-
tarios destinados a estas subvencións. Para estes
efectos, poderanse realizar sucesivas propostas de
resolución conforme o sinalado neste artigo.

Artigo 9º.-Criterios de valoración.

Os proxectos ou actuacións que se presenten debe-
rán ser técnica, comercial e financeiramente viables
e os criterios de avaliación, que servirán de base
para a determinación da contía e da preferencia na
concesión das subvencións, relacionados por orde
decrecente de importancia, serán os seguintes:

a) A rigorosidade do proxecto, coherencia na súa
estrutura, adecuación dos obxectivos e implicación
dos comerciantes no proxecto. Ata 8 puntos.

b) A maior achega financeira da entidade solici-
tante en relación ao investimento subvencionable.
Ata 7 puntos.

c) As actuacións que proporcionen un maior efec-
to demostración e se presenten relacionadas con ins-
trumentos de planificación urbana. Ata 7 puntos.
Este criterio é específico para a liña MECCA.

d) O alcance da actuación, atendendo tanto á difu-
sión como á representatividade da entidade e, de ser
o caso, ao número de membros aos cales se dirixe o
proxecto en cuestión. Ata 6 puntos.

e) O grao de execución e, de ser o caso, o de cum-
primento das axudas ou subvencións concedidas en
exercicios anteriores en materia de comercio, así
como a experiencia no desenvolvemento de actua-
cións similares. Ata 5 puntos.

f) A concorrencia doutras administracións ou ins-
titucións públicas e privadas no desenvolvemento do
proxecto. Ata 4 puntos.

g) A participación de patrocinadores no financia-
mento. Ata 3 puntos.

h) O compromiso de utilización da lingua galega
en todas as relacións que o interesado manteña coa
Administración autonómica, de acordo co estableci-

do no artigo 6.3º da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de
normalización lingüística, así como de uso e poste-
rior utilización da lingua galega nas accións subven-
cionables. Este compromiso acreditarase mediante a
presentación do modelo que se inclúe como anexo V,
debidamente asinado. Ata 2 puntos.

i) Solicitude presentada correctamente, sen que
sexa necesaria a súa rectificación nin petición de
documentación complementaria. 1 punto.

Artigo 10º.-Audiencia.

1. Instruído o procedemento, e inmediatamente
antes de redactar a proposta de resolución, poráse-
lles de manifesto aos interesados para que, nun pra-
zo de dez días, poidan formular alegacións e presen-
tar os documentos e xustificacións que consideren
pertinentes.

2. Porén, poderase prescindir do trámite a que se
refire o punto anterior cando non figuren no proce-
demento nin se vaian ter en conta na resolución
outros feitos nin outras alegacións ou probas que as
aducidas polo interesado.

Artigo 11º.-Resolución e notificación.

1. Unha vez concluído o trámite de audiencia, a
comisión de valoración formulará a proposta de reso-
lución, que se elevará, a través do órgano instrutor,
ao conselleiro.

2. O conselleiro, á vista da proposta, ditará a
correspondente resolución que deberá estar debida-
mente motivada e expresará, cando menos, a actua-
ción que se subvenciona e o seu custo, así como a
subvención concedida e a súa contía, ou, se é o caso,
a causa de denegación.

En ningún caso o importe da subvención concedi-
da poderá superar o custo da actividade que vai
desenvolver o beneficiario, ou, se é o caso, a porcen-
taxe máxima do investimento subvencionable legal-
mente establecida.

3. O prazo máximo para resolver e notificar a reso-
lución ao interesado será de seis meses contados a
partir do día seguinte ao da publicación da orde de
convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se trans-
correse o prazo máximo para resolver sen que recae-
se resolución expresa, os interesados poderán enten-
der desestimadas as súas solicitudes por silencio
administrativo.

4. Todas as resolucións serán notificadas de acor-
do co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común. Non
obstante, e de conformidade co establecido no arti-
go 59.6º b) da indicada lei, no caso das subvencións
concedidas poderase substituír a notificación indivi-
dual pola publicación no Diario Oficial de Galicia e
na páxina web da Consellería de Innovación e
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Industria. Nesta publicación especificarase a data
da convocatoria, o beneficiario, a cantidade conce-
dida e a finalidade da subvención outorgada.

As solicitudes desestimadas notificaranse indivi-
dualmente, con indicación das causas da desestima-
ción.

Artigo 12º.-Réxime de recursos.

As resolucións ditadas ao abeiro da corresponden-
te orde de convocatoria porán fin á vía administrati-
va e contra elas poderán interpoñerse os seguintes
recursos, sen prexuízo de que os interesados poidan
exercer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante o conse-
lleiro de Innovación e Industria, no prazo dun mes
contado a partir do día seguinte ao da notificación
da resolución, se esta fose expresa, ou de tres meses
contados a partir do día seguinte a aquel en que se
produza o acto presunto.

b) Recurso contencioso-administrativo ante a Sala
do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses con-
tados desde o día seguinte ao da notificación da
resolución, se esta fose expresa, ou de seis meses
contados a partir do día seguinte a aquel en que se
produza o acto presunto.

Artigo 13º.-Modificación da resolución.

1. Toda alteración das condicións tidas en conta
para a concesión da subvención e, en todo caso, a
obtención concorrente de subvencións ou axudas
outorgadas por outras administracións ou entes
públicos ou privados, nacionais ou internacionais,
poderán dar lugar á modificación da resolución de
concesión.

2. O órgano competente para a concesión da sub-
vención poderá acordar a modificación da resolución
por instancia do beneficiario, que deberá cumprir os
seguintes requisitos:

a) Que a modificación do proxecto estea compren-
dida dentro da finalidade das normas ou bases regu-
ladoras.

b) Que se acredite a inexistencia de prexuízos a
terceiros.

c) Que os novos elementos e circunstancias que
motiven a modificación, de ter concorrido na conce-
sión inicial, non supoñan a denegación da axuda ou
subvención.

3. O beneficiario deberá solicitar a modificación
mediante instancia dirixida ao conselleiro de Inno-
vación e Industria, acompañada da documentación
acreditativa do cumprimento dos requisitos sinala-
dos no punto anterior, cun límite de 40 días hábiles
antes da data de finalización do prazo de xustifica-
ción do investimento subvencionado. Non facelo

dará lugar á perda da totalidade da subvención na
parte afectada pola modificación, sen prexuízo de
que tamén poderá implicar a perda da totalidade da
subvención concedida no caso de variación substan-
cial do proxecto aprobado pola Dirección Xeral de
Comercio.

4. O acto polo cal se acorde ou se denegue a modi-
ficación da resolución será ditado polo órgano con-
cedente logo da instrución do correspondente expe-
diente, en que se lles dará audiencia aos interesados
na forma prevista no artigo 10º destas bases.

Artigo 14º.-Aceptación e renuncia.

1. Sen prexuízo dos recursos que procedan contra
a resolución, transcorridos quince días naturais des-
de a notificación ou publicación desta sen que o
interesado comunicase expresamente a súa renuncia
á subvención, entenderase que a acepta, e desde ese
momento adquirirá a condición de beneficiario.

A renuncia á subvención poderase facer axustán-
dose ao modelo que se inclúe como anexo IV, así
como por calquera outro medio que permita a súa
constancia, de acordo co establecido no artigo 91 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

No caso de que se comunicase a renuncia en pra-
zo, o conselleiro ditará a correspondente resolución
nos termos do artigo 42.1º da mesma lei.

Artigo 15º.-Obrigas dos beneficiarios.

a) Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, reali-
zar a actividade ou adoptar o comportamento que
fundamenta a concesión da subvención.

b) Xustificar ante o órgano concedente ou a enti-
dade colaboradora, se é o caso, o cumprimento dos
requisitos e condicións, así como a realización da
actividade e o cumprimento da finalidade que deter-
minen a concesión ou o desfrute da subvención.

c) Someterse ás actuacións de comprobación, que
efectuará o órgano concedente ou a entidade colabo-
radora, se é o caso, así como calquera outra actua-
ción, sexa de comprobación e control financeiro, que
poidan realizar os órganos de control competentes,
tanto autonómicos como estatais ou comunitarios,
para o que se achegará canta información lle sexa
requirida no exercicio das actuacións anteriores.

d) Comunicarlle ao órgano concedente ou á entida-
de colaboradora a obtención doutras subvencións,
axudas, ingresos ou recursos que financien as activi-
dades subvencionadas, especificando aquelas axu-
das obtidas por minimis, para os efectos de poder
comprobar o cumprimento do límite cuantitativo a
que fai referencia o artigo 1.2º destas bases. Así
mesmo, comunicar a modificación das circunstan-
cias que fundamentasen a concesión da subvención.
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Esta comunicación deberase efectuar no momento
en que se coñeza, e, en todo caso, con anterioridade
á xustificación da aplicación dada aos fondos perci-
bidos.

e) Acreditar con anterioridade a que se dite a pro-
posta de resolución de concesión que está ao día no
cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á
Seguridade Social, e que non ten pendente de paga-
mento ningunha outra débeda coa Administración
pública da Comunidade Autónoma galega na forma
que se determine regulamentariamente e sen prexuí-
zo do establecido na disposición adicional décimo
oitava da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxi-
me xurídico das administracións públicas e do pro-
cedemento administrativo común.

f) Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixen-
ciados e demais documentos debidamente auditados
nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sec-
torial aplicable ao beneficiario en cada caso.

g) Conservar os documentos xustificativos da apli-
cación de fondos recibidos, incluídos os documentos
electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actua-
cións de comprobación e control.

h) Adoptar as medidas de difusión contidas na alí-
nea 3 do artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.

i) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos
supostos recollidos no artigo 33 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.

j) Manter o investimento subvencionado durante un
período mínimo de cinco anos desde a súa concesión.

Artigo 16º.-Subcontratación.

Permítese a subcontratación polo beneficiario das
actuacións subvencionables, sempre que se axusten
ás previsións dispostas no artigo 27 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En ningún caso poderá concertar o beneficiario a
execución total ou parcial das actividades subven-
cionadas con persoas ou empresas vinculadas coa
entidade solicitante ou cos seus órganos directivos e
xestores, agás que concorran as circunstancias pre-
vistas no artigo 27 d) da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 17º.-Xustificación da subvención.

1. Para cobrar a subvención concedida, o benefi-
ciario deberá presentar a seguinte documentación
nos lugares sinalados no artigo 3 da convocatoria, en
orixinal ou fotocopia compulsada, tendo de prazo
para presentala ata o 31 de outubro de 2008:

a) Memoria explicativa de cada unha das accións
realizadas.

No caso establecido no artigo 4.2º d), deberá xus-
tificarse expresamente nunha memoria, cando a
selección da oferta non responda á proposta econó-
mica máis vantaxosa.

b) Xustificantes dos investimentos: facturas dos
provedores e demais documentos de valor probatorio
equivalente no tráfico xurídico mercantil e con efi-
cacia administrativa nos termos que se establezan
regulamentariamente, en relación cos gastos sub-
vencionables, emitidas dentro do período compren-
dido entre a data de inicio do proxecto e a data lími-
te de xustificación do proxecto. Xuntarase relación
nominativa de facturas agrupadas e ordenadas por
actuacións subvencionables, facendo constar para
cada documento o seu número de orde, data de expe-
dición, expedidor, concepto, importe en euros e data
de pagamento.

A xustificación dos pagamentos acreditarase a tra-
vés de transferencia bancaria, certificación bancaria
ou extracto de pagamento comprendido entre a data
de inicio do proxecto e a data límite da xustificación
do proxecto. Nestes documentos deberán quedar
claramente identificados o receptor e o emisor do
pagamento. Non se admitirán os pagamentos en
efectivo.

Así mesmo, non se admitirán como xustificantes os
obtidos a través da internet se non están validados
pola entidade bancaria ou dispoñen de códigos para
a súa verificación por terceiros na sede electrónica
da dita entidade bancaria.

c) Para aquelas actuacións de divulgación, tales
como material promocional e publicidade, débese
entregar un exemplar de cada un deles.

d) Certificación, do órgano que teña atribuídas as
facultades, da aplicación dos fondos á finalidade
para a cal foron concedidos.

e) Declaración complementaria do conxunto das
axudas solicitadas para a mesma finalidade, tanto as
aprobadas ou concedidas como as pendentes de
resolución, das distintas administracións públicas
ou calquera dos seus organismos, entes ou socieda-
des públicos ou privados nacionais ou internacio-
nais.

f) Certificacións expedidas polos organismos com-
petentes, acreditativas de estar ao día no cumpri-
mento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social, e de non ter pendente de pagamento
ningunha débeda, por ningún concepto, coa Admi-
nistración pública da comunidade autónoma, no
caso de que o solicitante lle denegase expresamente
a autorización ao órgano xestor para que solicite de
oficio estas certificacións.

g) No caso dos solicitantes que presenten proxec-
tos para a implantación ou mantemento dun distinti-
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vo de calidade do comercio galego deberán, ade-
mais, presentar a acreditación da súa obtención ou
renovación.

h) No caso de realización de accións formativas,
deberán achegar a seguinte documentación: progra-
ma detallado do curso así como a súa duración,
curriculum do persoal docente, número e identifica-
ción dos participantes.

2. Transcorrido o prazo indicado sen que o benefi-
ciario presentase a documentación solicitada, pode-
rase entender que renuncia á subvención. Neste
caso, o conselleiro ditará a oportuna resolución, nos
termos do artigo 42.1º da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

3. Os órganos competentes da Consellería de Inno-
vación e Industria poderán solicitar as aclaracións
ou informes relativos á xustificación do investimen-
to que consideren convenientes. No caso de que non
fosen remitidos polo beneficiario dentro do prazo
que se sinale, poderá entenderse que renuncia á
axuda.

Artigo 18º.-Pagamento.

1. Recibida a documentación xustificativa da sub-
vención, os órganos competentes da consellería, antes
de proceder ao seu pagamento, poderán realizar as
actuacións de comprobación oportunas para verificar
o cumprimento da actividade subvencionada.

2. O importe anual das axudas aboarase nun único
pagamento, mediante transferencia bancaria á enti-
dade financeira, ao número de conta designado polo
beneficiario, para o cal se lle unirá a documentación
da xustificación certificación expedida pola entida-
de bancaria en que conste o díxito de control, códi-
go de banco, código de sucursal e código de conta
corrente.

3. As subvencións minoraranse proporcionalmente
se o investimento xustificado é inferior ao orzamen-
to que serviu de base para a resolución da conce-
sión, sempre que estea garantida a consecución do
obxecto. En caso de concorrer con outras axudas,
aplicarase o establecido no artigo 2.3º.

Artigo 19º.-Incumprimento, reintegros e sancións.

1. O incumprimento das obrigas contidas nestas
bases reguladoras, na convocatoria ou na demais
normativa aplicable, así como das condicións que,
se é o caso, se establezan na resolución de conce-
sión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcial-
mente a subvención percibida, así como os xuros de
demora correspondentes.

2. Para facer efectiva a devolución a que se refire
o punto anterior tramitarase o oportuno procedemen-

to de reintegro, que se axustará ao previsto no títu-
lo II Do reintegro de subvencións da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Aos beneficiarios das subvencións reguladas nes-
tas bases seralles de aplicación o réxime de infrac-
cións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 20º.-Control.

1. A Consellería de Innovación e Industria poderá
levar a cabo as actividades de inspección que consi-
dere oportunas para controlar o cumprimento da
subvención.

2. Alén do anterior, a subvención estará sometida
á función interventora e de control financeiro exer-
cido pola Intervención Xeral da Comunidade Autó-
noma, nos termos que establece o título III da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia. Así mesmo, estará sometida ás actuacións de
comprobación previstas na lexislación do Tribunal
de Contas e do Consello de Contas, así como, de ser
o caso, aos servizos financeiros da Comisión Euro-
pea e do Tribunal de Contas Europeo.

Artigo 21º.-Publicidade.

No prazo máximo de tres meses, contados desde a
data de resolución da concesión, publicarase no
Diario Oficial de Galicia a relación das subvencións
concedidas, con indicación da norma reguladora,
beneficiario, crédito orzamentario, contía e finalida-
de da subvención.

Malia o anterior, cando os importes das subven-
cións concedidas, individualmente consideradas,
sexan de contía inferior a 3.000 euros, non será
necesaria a publicación no Diario Oficial de Galicia,
que será substituída pola publicación das subven-
cións concedidas na páxina web da Consellería de
Innovación e Industria.

Artigo 22º.-Remisión normativa.

Para todo o non previsto nestas bases observarase o
previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia; no Decreto 287/2000, do 21 de novembro,
polo que se desenvolve o réxime de axudas e subven-
cións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia;
no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se
desenvolve o réxime de axudas e subvencións públi-
cas da Comunidade Autónoma de Galicia, en canto
non se opoña ao disposto na devandita lei; o Regula-
mento (CE) nº 1998/2006 da Comisión da Unión Euro-
pea, do 15 de decembro de 2006, relativo á aplicación
dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas de mini-
mis (DOUE nº L379/5, do 28-12-2006) e no resto de
normativa que resulte de aplicación.
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ANEXO II

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDEIN219A
SUBVENCIÓN ÁS ASOCIACIÓNS DE COMERCIANTES SEN FINS DE LUCRO, PARA

A INCENTIVACIÓN DA DEMANDA COMERCIAL, FOMENTO DA COOPERACIÓN
EMPRESARIAL E DA CALIDADE E DESENVOLVEMENTO EQUILIBRADO DOS CCA

DE GALICIA E EIXES COMERCIAIS

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA

RECIBIDO

REVISADO Y CONFORME

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE EFECTOS

FECHA DE SALIDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(A rellenar por la Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DA/O SOLICITANTE OU PERSOA QUE A/O REPRESENTE

Orde do 29 de febreiro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás
asociacións de comerciantes sen fins de lucro, para a incentivación da demanda
comercial (liña INCEN), fomento da cooperación empresarial e da calidade
(liña COOP) e desenvolvemento equilibrado dos centros comerciais abertos de
Galicia e eixes comerciais (liña MECCA), en desenvolvemento do Plan de
renovación e mellora do comercio galego, e se procede á súa convocatoria
(IN219A).

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)

de, de

Conselleiro de Innovación e Industria

E na súa representación:
DNINOMEAPELIDOS

CARGO

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COMPULSADA)
ESTATUTOS, ACTA DE CONSTITUCIÓN E MODIFICACIÓNS POSTERIORES, SE É O CASO, E ACREDITACIÓN DA SÚA INSCRICIÓN NO REXISTRO CORRESPONDENTE

CIF

PODER SUFICIENTE DA/O REPRESENTANTE DA ENTIDADE SOLICITANTE E DNI

MEMORIA DESCRITIVA DO INVESTIMENTO OU  PROGRAMA DETALLADO DE CADA UNHA DAS ACTIVIDADES, E CALENDARIO DA SÚA REALIZACIÓN

FACTURAS PRO FORMA DE CADA UN DOS INVESTIMENTOS

ORZAMENTO DO  EXERCICIO CORRENTE

CERTIFICADO EXPEDIDO POLA/O SECRETARIA/O OU REPRESENTANTE DA ENTIDADE QUE ACREDITE O Nº DE SOCIAS/OS OU ASOCIADAS/OS QUE  ESTEAN DE ALTA,
E RELACIÓN DETALLADA E ACTUALIZADA EN SOPORTE INFORMÁTICO DAS EMPRESAS OU ENTIDADES PARTICIPANTES NO PROXECTO

CERTIFICADO EXPEDIDO POLA/O SECRETARIA/O OU REPRESENTANTE DA ENTIDADE DA DENEGACIÓN EXPRESA DE AUTORIZACIÓN AO ÓRGANO XESTOR PARA
SOLICITAR AS CERTIFICACIÓNS ACREDITATIVAS DE ESTAR AO  DÍA DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL E DE NON TER PENDENTE DE
PAGAMENTO NINGUNHA DÉBEDA COA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE GALICIA, E A SÚA CONSEGUINTE PRESENTACIÓN

DENOMINACIÓN DOMICILIO

PROVINCIA CONCELLO

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO CIFFAX

BANCO SUCURSAL DÍXITO DE CONTROL Nº DE CONTA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE (CAMPOS OBRIGATORIOS)

Quen abaixo asina DECLARA QUE dá expresamente o seu consentimento á consellería para que, de acordo co establecido nos puntos 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006,
do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas da Administración pública, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados pola
Lei 7/2005, do 29 de decembro, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos
referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, na forma que determine o órgano competente.

DECLARACIÓN DE AXUDAS, E DE NON ESTAR INCURSA/O NAS CIRCUNSTANCIAS DO ARTIGO 10 DA LEI DE SUBVENCIÓNS DE GALICIA, SEGUNDO ANEXO III

NO CASO DE CONCORREREN OS REQUISITOS DO ARTIGO 4º 2 d), COPIA DAS TRES OFERTAS DE PROVEDORES

EXENCIÓN DO IVE, SE É O CASO

FORMALIZACIÓN DO ANEXO VI, XUNTO COA DOCUMENTACIÓN QUE NEL SE SINALA, NO CASO DOS CCA

CAMPO OBRIGATORIO PARA ENCHER O
INTERESADO INDICANDO A LIÑA DE
SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA

LIÑA INCEN

LIÑA COOP

LIÑA MECCA

ORZAMENTO DESAGREGADO DE  CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS PREVISTAS
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ANEXO III

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS/CONCEDIDAS PARA A ACTIVIDADE OBXECTO DA SOLICITUDE E

DECLARACIÓN DE NON ESTAR INCURSA/O EN NINGUNHA DAS CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 10 DA LEI 9/2007, DO

13 DE XUÑO, DE SUBVENCIÓNS DE GALICIA

, con DNI nºDona/Don

en calidade de

, con CIF

DECLARA (sinalar cun X o que proceda):

Así mesmo, comprométome a lle comunicar á Dirección Xeral de Comercio calquera nova solicitude, concesión ou pagamento que se produza con

posterioridade a esta declaración, e, en todo caso, antes do cobramento da/s axuda (s) correspondente (s) a esta solicitude.

Igualmente, declaro baixo a miña responsabilidade non estar incursa/o en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiaria/o recollidas

no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

E para que conste, para os efectos oportunos, asino esta declaración-compromiso.

comparece en representación de

CÓDIGO
EXPEDIENTE(2)

AXUDA RÉXIME
MINIMIS (4)

SI NONIMPORTE   €DATAS/C/P (3)ORGANISMOCONVOCATORIA (1)

Non ter solicitado outras axudas para o proxecto obxecto da solicitude.

Ter solicitado axudas ou subvencións dos organismos que se mencionan a continuación para o proxecto obxecto da solicitude.

(1)

(2)

(3)

(4)

Indicar a orde de convocatoria da axuda ou subvención para a que se solicitaron ou recibiron axudas doutros organismos.
De non coñecerse o código de expediente, reflectir o programa ou liña de axudas do organismo.
Indicar a situación actual da axuda: S (solicitada), C (concedida), P (pagada).
Declaración das axudas de minimis recibidas durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante o exercicio fiscal en curso.

de, de

Asdo.:

,

,

,
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ANEXO IV

, con DNI nº

actuando en nome e representación da entidade

que ten o seu enderezo en

MANIFESTA:

Que o día

a concesión da subvención que lle foi outorgada ao abeiro da Orde do _____________, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de

concorrencia competitiva, de subvencións as asociacións de comerciantes sen fins de lucro, para a incentivación da demanda comercial (liña INCEN), fomento da

cooperación empresarial e da calidade (liña COOP) e desenvolvemento equilibrado dos centros comerciais abertos de Galicia e eixes comerciais (liña MECCA), en

desenvolvemento do Plan de renovación e mellora do comercio galego, e se procede á súa convocatoria. Con código de procedemento IN219A, para o

proxecto

por unha contía de euros.

DECLARA:

Que renuncia á subvención concedida, cos efectos que establece a Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo

común.

,

,

,

Modelo de renuncia

Dona/Don

,

*

* Incluirase o texto "publicouse no Diario Oficial de Galicia" no caso de que as concesións se vaian publicar nese diario, ou  "recibiu a notificación" no caso de que as
notificacións daquelas se vaian facer individualmente

de, de

Asdo.:

ANEXO V

DECLARACIÓN – COMPROMISO PARA OS EFECTOS DO SINALADO NO ARTIGO 9 DA ORDE

O compromiso de utilización da lingua galega en todas as relacións que a/o interesada/o manteña coa Administración autonómica, de acordo co establecido no artigo

6.3º da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, asi como de uso e posterior utilización da lingua galega nas actuacións subvencionables.

, con DNI nºDona/Don

en calidade de

, con CIF

DECLARA:

comparece en representación de

de, de

Asdo.:

E para que conste, para os efectos oportunos, asina esta declaración-compromiso.

,

,

,
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UNIDADE XERENCIAL NOS CENTROS COMERCIAIS ABERTOS

ANEXO VI

DATOS RELATIVOS  Á  OFICINA DE XESTIÓN
CONCELLOENDEREZO

ENDEREZO ELECTRÓNICOCÓDIGO POSTAL FAXTELÉFONO

PROVINCIA

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

EQUIPAMENTO DA OFICINA

NOME E APELIDOS

OUTRO PERSOAL

DNI TIPO DE CONTRATO ANTIGÜIDADE NA EMPRESA CATEGORÍA

Xuntar copia dos contratos e curriculum do xerente

DATOS RELATIVOS AO XERENTE
NOME E APELIDOS

TITULACIÓN

DNI

TIPO DE CONTRATO

DATA DE CONTRATO XORNADA LABORAL


