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CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO

AXUDAS

SUBVENCIÓNS PARA A MELLORA DA IMAXE, ACONDICIONAMENTO E
MODERNIZACIÓN DOS ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS MINORISTAS .

OBXECTO
As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións para a mellora da imaxe,
acondicionamento e modernización dos establecementos comerciais retallistas.
GASTOS SUBVENCIONABLES
Con carácter xeral , consideraranse subvencionables os gastos e investimentos que, de xeito indubidable,
respondan á natureza da actuación subvencionada.
En concreto, consideraranse subvencionables as seguintes actuacións, sempre que estas sexan realizadas e
efectivamente pagadas desde o 1 de xaneiro de 2017 ata a data límite de xustificación establecida no artigo 19.

3.1. Proxectos de modernización integral do local comercial incluídos nun proxecto técnico de decoración
e interiorismo.
En concreto, considéranse gastos subvencionables:
a) As obras de reforma e acondicionamento integral da superficie de exposición e venda do local comercial.
b) A adquisición de moblaxe destinada á mellora da imaxe comercial e adquisición de equipamento especializado
para a exposición do produto que sexa necesario para o desenvolvemento da actividade comercial e de uso
exclusivo na superficie de exposición e venda.
c) As actuacións de mellora da fachada exterior do local comercial e a instalación de toldos, carteis, letreiros ou
similares.
Para o conxunto destas actuacións, o investimento máximo subvencionable será de 30.000 € (IVE excluído) e o
investimento mínimo, de 15.000 € (IVE excluído).
A porcentaxe de subvención será o 50 % do investimento máximo subvencionable.
O investimento máximo subvencionable ampliarase ata 2.000 € para atender os custos polos servizos profesionais
de elaboración e redacción do proxecto técnico de interiorismo e decoración, sempre que este non supere o 10 %
do investimento total solicitado.

3.2. Proxectos de renovación e mellora da imaxe comercial, sempre que impliquen unha renovación clara
e directa da imaxe do establecemento comercial.
En concreto considéranse gastos subvencionables:

a) As obras de reforma e acondicionamento da superficie de exposición e venda do local comercial.
b) A adquisición de moblaxe destinada á mellora da imaxe comercial e adquisición de equipamento especializado
para a exposición do produto que sexa necesario para o desenvolvemento da actividade comercial e de uso
exclusivo na superficie de exposición e venda.
c) As actuacións de mellora da fachada exterior do local comercial e a instalación de toldos, carteis, letreiros ou
similares.
Para o conxunto das actuacións relacionadas na alínea a) do punto 3.2, o investimento máximo subvencionable
será de 60 € (IVE excluído) por metro cadrado da superficie de exposición e venda do local comercial e o
investimento mínimo do conxunto das actuacións subvencionables, de 3.000 € (IVE excluído), no caso de que a
superficie de exposición e venda sexa igual ou superior aos 50 metros cadrados. Nos establecementos comerciais
cunha superficie de exposición e venda inferior a 50 metros cadrados o investimento mínimo do proxecto
subvencionable non poderá ser inferior a 1.500 € (IVE excluído).
O investimento máximo para o conxunto das actuacións é de 9.000 € (IVE excluído).
A porcentaxe de subvención será o 40 % do investimento máximo subvencionable.

3.3. Servizos dun xestor de redes sociais. A axuda consistirá nun tícket para a xestión de redes sociais, no marco
do Programa de Social Commerce que se vai desenvolver en colaboración coa Federación Galega de Comercio
durante o ano 2017.
4. Non se consideran gastos subvencionables:
– As obras ou actuacións en probadores, cuartos de baño, oficinas, almacéns e outras dependencias non afectas ao
uso da actividade de exposición e venda.
– Os permisos, licenzas ou cotas de colexios oficiais ou calquera outro tributo ou imposto.
– A instalación de sistemas de alarma, seguridade ou similares.
– A adquisición de materiais ou outros elementos para a realización das obras por parte do propio solicitante.
– A adquisición de bens usados, de moblaxe e artigos de exposición e proba, susceptibles da venda posterior ao
público e de expositores de carácter temporal ou de uso exclusivo en campañas promocionais.
– A adquisición de televisores e reprodutores de son ou imaxe.
Segundo o artigo 29.8 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en ningún caso se consideran
gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación nin os
impostos persoais sobre a renda.
En ningún caso o custo da adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.
PERSOAS BENEFICIARIAS
Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases, as
persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade
económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas.
REQUISITOS:
– Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia, que o domicilio social e fiscal radique na Comunidade
Autónoma e que cumpran os requisitos establecidos legalmente para exercer a actividade.

– Que, tendo a condición de peme conforme os requisitos establecidos pola Comisión Europea na súa
Recomendación 2003/361/CE, do 6 de maio (DOUE nº 124, do 20 de maio, p. 36), empreguen menos de dez
(10) traballadores e non teñan a consideración de grande establecemento comercial segundo a normativa aplicable.
– Que estea dada de alta nalgunha das epígrafes do IAE que se relacionan no anexo II e que este constitúa a
actividade principal do solicitante.
– Que desenvolvan a actividade comercial nun establecemento comercial cunha superficie de exposición e venda
igual ou inferior a 150 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653.1 do IAE.
Non poderán ser beneficiarias destas axudas: as empresas en crise, conforme a definición prevista no artigo 2
número 18 do Regulamento (CE) nº 651/2014, do 17 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de
axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado (DOUE do 26.6.2014, L
187/1); nin aqueles que tendo sido beneficiarios do procedemento IN201H, renunciasen a el ou perdesen o dereito
ao cobramento total da subvención
PRAZO DE SOLICITUDES
Prazo de presentación: 16/06/2017 - 17/07/2017.
ORDE DE CONVOCATORIA
Orde do 1 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, de subvencións para a mellora da imaxe, acondicionamento e modernización dos
establecementos comerciais retallistas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (DOG nº 113 do 15 de
xuño de 2017.

ULTIMAS AXUDAS PUBLICADAS

MEDIO RURAL

•

MR670B Fomento da primeira forestación de terras non agrícolas.

•

MR446A Axudas aos plans de reestructuración e reconversión da viña en Galicia.

EDUCACION

•
ED431B Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e
outras accións de fomento nas universidades do SUG-GPC.
•
ED431F Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e
outras accións de fomento nas universidades do SUG-Proxectos de excelencia.
•
ED431D Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas
e outras accións de fomento nas universidades do SUG-redes.
•
ED431C Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas
e outras accións de fomento nas universidades do SUG-GRC.
•

BS303D Prazas de residencias xuvenís para persoas traballadoras.

•

BS303B Prazas de residencias xuvenís para estudantes.

INVESTIGACIÓN

•
IN607A Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e
outras accións de fomento nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do
sistema galego de I+D+i-GRC.
•
IN607C Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e
outras accións de fomento nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do
sistema galego de I+D+i-Redes.
•
IN607D Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e
outras accións de fomento nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do
sistema galego e I+D+i-Proxectos de excelencia/liña de reforzo de traxectorias emerxentes.
•
IN607B Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e
outras accións de fomento nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do
sistema galego de I+D+i-GPC.
•

ED481A Axudas de apoio a etapa predoutoral.

•
ED601A Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados
polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
•

IN606A Axudas de apoio á etapa predoutoral.

EMPRESA E INDUSTRIA E COMERCIO

•
TR341L Programa de emprego con apoio como medida de fomento de emprego de persoas con
discapacidade no mercado ordinario de traballo.
•
IN201H Subvencións para a mellora da imaxe, acondicionamento e modernización dos
establecementos comerciais minoristas.
•

TR343A Subvencións pola contratación de persoas con discapacidade na empresa ordinaria.

•
Programa de fiomento da contratación de persoas con discapacidade na empresa ordinaria
(TR343A)
•
Programa de emprego con apoio como medida de fomento do emprego de persoas con
discapacidade no mercado ordinario de traballo (TR341L)
VIVENDA

•
VI437A Subvencións do programa de apoio á implantación do informe de avaliación de edificios.
Plan estatal 2013-2016.
•

VI422E Subvencións do Programa fomento da rehabilitación edificatoria. Plan estatal 2013-2016.

BENESTAR SOCIAL

•
BS423D Programa de axudas económicas para estadías de fin de semana nas estacións de
montaña situadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas a familias numerosas.

•

MR265A Participación no Programa Escolar.

•

IN848C Emprego xuvenil innovador.

•

PR970A Bolsas de estadía do consello da cultura galega na casa de Velázquez en Madrid.
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