ANEXO IV

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IN201H

SOLICITUDE

SUBVENCIÓNS PARA A DIXITALIZACIÓN E MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS
COMERCIAIS E ARTESANAIS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

E NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberase acreditar a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
As notificacións que se efectúen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica
de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

SITUACIÓN E SUPERFICIE DO ESTABLECEMENTO PARA O CAL SE SOLICITA A AXUDA
TIPO DE VÍA
CP

PROVINCIA

NOME DA VÍA
CONCELLO

NÚMERO BLOQUE

ANDAR

PORTA

M2 SUP. COMERCIAL

LOCALIDADE

DOMICILIO FISCAL DA PERSOA SOLICITANTE (só no caso de que a persoa solicitante sexa comerciante ambulante ou de venda en liña
sen establecemento comercial aberto)
CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

ANEXO IV
(continuación)

DATOS DO INVESTIMENTO E CONTÍA SOLICITADA
SOLICITANTE

Comerciantes
retallistas ou
titulares de
obradoiros
artesanais

Comerciantes
retallistas

INVESTIMENTO

ACTUACIÓN

% Subv.

Implantación de páxina web con venda en liña (investimento máximo
subvencionable 4.000 €)

50 %

Implantacion de páxina web (investimento máximo subvencionable 1.000 €)

50 %

Mellora e actualización da páxina web con venda en liña (investimento
máximo subvencionable 1.000 €)

50 %

Loxística dixital a través do deseño e implantación dun packaging para a
venda en liña adecuado ás características do produto e á imaxe e identidade
da empresa comercial ou artesanal, dirixidas á mellora da comercialización e
da imaxe (investimento máximo subvencionable 5.000 €)

50 %

Implantación da ferramentas de xestión: sistemas integrados para
planificación de recursos empresariais comerciais e software adecuados ás
necesidades da empresa (investimento máximo subvencionable 3.000 €)

50 %

Proxecto de modernización integral do local comercial incluído nun proxecto
de decoración e interiorismo (investimento máximo subvencionable 30.000 €)

50 %

SUBVENCIÓN

TOTAL
SOLICITANTE
Comerciantes
retallistas

Sinalar cun X no caso de solicitala

ACTUACIÓN
Servizos dun xestor de redes sociais

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son
as que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que en relación coas axudas de minimis durante os anos 2015, 2016 e 2017:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.
Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

AÑO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.
6. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
7. Que respecta a prohibición de subcontratación con terceiros nos cales recaia algunha das condicións establecidas no artigo 27 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no 43 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007.
8. Que as persoas ou entidades subcontratadas para a execución total ou parcial da actividade que constitúe o obxecto da subvención:
Non están vinculadas coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores.
Si están vinculadas coa entidade solicitante, polo que se achega a xustificación e a solicitude de autorización previstas no artigo 18 da orde
de convocatoria.
9. Que o seu local comercial non supera os 300 m2 de superficie comercial destinada á exposición e venda ao público (esta limitación non será
de aplicación para as actividades encadradas na epígrafe 653.1.
10. No caso de persoas físicas e sociedades que están de alta no IAE en máis dunha actividade económica, sendo algunha delas non
subvencionable segundo o anexo II, e non dispoñan da declaración do IRPF (modelo 100) ou IVE (modelo 390), respectivamente, declara:
Que a súa actividade principal está incluída nalgún das epígrafes relacionados no anexo II das bases reguladoras da convocatoria.
11. Que a devandita empresa non ten a consideración de empresa en crise conforme a definición prevista no artigo 2, número 18, do
Regulamento (CE) nº 651/2014, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado
interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado (DOUE 26.6.2014, L 187/1).

ANEXO IV
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo V (comunidade de bens, sociedade civil ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado, de ser o caso)
Poder bastante para actuar ante a Administración do representante da entidade solicitante
Declaración anual do IVE do ano anterior, no caso de persoas xurídicas, sempre e cando estean dadas de alta en máis dunha actividade
económica
Informe emitido pola Seguridade Social de vida laboral con todos os códigos de conta de cotización do solicitante ou, se é o caso,
certificación da Seguridade Social da non existencia de traballadores
Memoria de cada unha das actuacións para as cales se solicita a subvención
Proxecto técnico de decoración e interiorismo
Fotografías ou documentos gráficos do local antes de iniciar as actuacións
Facturas, facturas pro forma ou orzamento detallado dos gastos previstos. No caso de concorreren os requisitos do artigo 4.i), deberase
achegar a seguinte documentación:
Copia ordenada de todos e cada un dos orzamentos e ofertas detalladas dos investimentos sobre os cales se solicita a axuda,
obtidos dos provedores seleccionados pola entidade solicitante, con independencia da contía dos investimentos
Copia ordenada de todos e cada un dos orzamentos e das ofertas que non foron seleccionados pola entidade solicitante para a
realización do proxecto
Memoria económica xustificativa da elección dos provedores, nos seguintes casos:
Cando a elección do provedor non recaia na oferta económica máis vantaxosa das tres que, como mínimo, obtivo a entidade
solicitante
Cando, polas especiais características dos gastos subvencionables, non exista no mercado suficiente número de entidades que
o subministren ou presten
Non existe a obriga de presentar esta memoria xustificativa cando a elección do provedor recaia na oferta económica máis
vantaxosa das tres que, como mínimo, obtivo a entidade solicitante
Certificado expedido polo órgano competente de pertenza a un centro comercial aberto, asociación de comerciantes, empresarios ou
artesáns
Documentación acreditativa de ter participado nun programa de remuda comercial
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON ANTERIORIDADE (presumirase que a consulta é
autorizada)
Acta, escritura ou documento de constitución e estatutos da entidad solicitante e, se e
o caso, modificación deles debidamente legalizados

ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI/NIE da persoa solicitante

OPÓÑOME Á
CONSULTA

NIF da entidade solicitante
DNI/NIE da persoa representante
Certificación expedida pola Axencia Tributaria na cal se indiquen as epígrafes do imposto de actividades económicas en
que figura dada de alta a entidade solicitante
Certificación expedida pola Axencia Tributaria da declaración do imposto da renda das persoas físicas
Certificación de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa AEAT
Certificación de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa Tesouraría Xeral de Seguridade Social
Certificación de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa Atriga
De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na
tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes,
serán incluídos nun ficheiro denominado "Relacións Administrativas coa Cidadanía e Entidades" co obxecto de xestionar o presente
procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral
Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer,
ante Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte
enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 5, 4º andar, 15781 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a
lopd.industria@xunta.gal.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018
(código de procedemento IN201H).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

