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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA 
E INNOVACIÓN

ORDE do 23 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras 
para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións 
para o Programa de modernización do comercio: Fondo Tecnolóxico, no marco 
do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión 
Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 
(código de procedemento CO300G).

O 21 de xullo de 2020 o Consello Europeo aproba a creación do Programa NextGe-
nerationEU como instrumento de estímulo económico en resposta á crise causada pola 
COVID-19. 

O 10 de novembro de 2020 o Parlamento Europeo e o Consello alcanzan o acordo so-
bre o paquete de medidas que inclúe os fondos NextGenerationEU e o Marco financeiro 
plurianual 2021-2027, e creouse o Mecanismo de recuperación e resiliencia como instru-
mento de apoio aos Estados membros a través de transferencias directas e préstamos 
para incrementar os investimentos públicos e acometer reformas para paliar os devastado-
res danos producidos pola COVID-19.

O Regulamento (UE) nº 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de fe-
breiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia sinala 
que os Estados membros elaborarán plans de recuperación e resiliencia nacionais para 
acollerse a este e alcanzar os obxectivos establecidos. En cumprimento deste regulamen-
to, en virtude da Resolución da Subsecretaría de Asuntos Económicos e Transformación 
Dixital do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, do 29 de abril de 
2021, publícase o Acordo do Consello de Ministros do 27 de abril de 2021 polo que se 
aproba o Plan de recuperación, transformación e resiliencia que define as estratexias que 
se seguirán no desenvolvemento dos fondos europeos de recuperación.

As medidas que recolle o Plan de recuperación, transformación e resiliencia cumpren 
cos seis piares establecidos polo antedito regulamento e articúlanse ao redor de catro ei-
xes principais: a transición ecolóxica, a transformación dixital, a cohesión social e territorial 
e a igualdade de xénero. Estes catro eixes desenvólvense a través de dez políticas panca 
que integran 30 compoñentes ou liñas de acción para contribuír a alcanzar os obxectivos 
xerais do plan.
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Esta orde encádrase no marco do Mecanismo de recuperación e resiliencia dentro do 
Compoñente 13: impulso á peme, e investimento I4: apoio ao comercio, onde se integra o 
Programa de modernización do comercio: Fondo Tecnolóxico como actuación 1.2.

Neste marco resultan de aplicación o Regulamento (UE) nº 2020/2094 do Consello, do 
14 de decembro de 2020, polo que se establece o instrumento de recuperación da Unión 
Europea para apoiar a recuperación, tras a crise da COVID-19; o Real decreto lei 36/2020, 
do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Admi-
nistración pública e para a execución do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, 
así como o Regulamento (UE) nº 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 
de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia. Así 
mesmo, resultan de aplicación a Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación adminis-
trativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; a Orde HFP/1030/2021, do 29 de 
setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de recuperación, transfor-
mación e resiliencia; a Orde HFP/1031/2021, do 29 de setembro, pola que se establecen o 
procedemento e o formato da información que deben proporcionar as entidades do sector 
público estatal, autonómico e local para o seguimento do cumprimento dos fitos e obxec-
tivos e de execución orzamentaria e contable das medidas dos compoñentes do Plan de 
recuperación, transformación e resiliencia; o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xullo de 2018, sobre as normas financeiras 
aplicables ao orzamento xeral da Unión, así como o resto de normas da Unión Europea 
sobre a materia e estatais de desenvolvemento ou transposición daquelas.

A Conferencia Sectorial de Comercio Interior na súa reunión do día 9 de maio de 2022 
aproba o acordo polo que se fixan os criterios de distribución, así como a repartición resul-
tante para as comunidades autónomas e cidades autónomas de Ceuta e Melilla, do crédito 
destinado ao Programa de modernización do comercio: Fondo Tecnolóxico, por un importe 
total de 100 millóns de euros para os exercicios 2022 e 2023, no marco do compoñente 
13 investimento I4.1.2, do Plan de recuperación, transformación e resiliencia. O dito acor-
do publícase a través da Resolución do 19 de maio de 2022, da Secretaría de Estado de 
Comercio.

A Estratexia de especialización intelixente (RIS3) de Galicia 2021-2027, aprobada polo 
Consello da Xunta de Galicia o 8 de abril de 2022 como marco da política galega de I+D+i 
para este período, ten entre as súas prioridades o apoio á tecnificación e dixitalización 
(desenvolvemento e/ou incorporación de tecnoloxías) como panca para a transformación 
resiliente de Galicia.
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No que atinxe aos retos da RIS3, as actuacións obxecto destas bases reguladoras en-
caixarían no reto 2, no obxectivo estratéxico 2 e no Programa innova e emprende.

A Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación é o ór-
gano encargado de exercer as competencias que, en materia de comercio interior, o artigo 
30.1.4 do Estatuto de autonomía de Galicia lle atribúe á nosa comunidade autónoma.

O Decreto 116/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vi-
cepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, indica que lle 
corresponde á Dirección Xeral de Comercio e Consumo a planificación, a coordinación e 
o control das competencias da consellería en materia de comercio interior. Dentro destas 
cabe sinalar, especificamente, a promoción, o fomento, a modernización e o desenvolve-
mento do comercio e a programación e a xestión de axudas destinadas a estes fins, así 
como a modernización tecnolóxica e a mellora da eficiencia dos comercios do tecido de 
Galicia.

A adaptación e incorporación de infraestruturas tecnolóxicas constitúe un elemento cla-
ve para o desenvolvemento do comercio. É preciso, polo tanto, promover a súa moderniza-
ción e dixitalización para dar resposta ás novas necesidades tanto dos/das comerciantes 
como das persoas consumidoras, o que permitirá a rexeneración comercial das vilas e 
cidades galegas.

Esta liña de axudas fomentará a incorporación de novas tecnoloxías que permitan ás 
pemes do comercio local, de forma individual ou mediante as asociacións do sector, dar 
resposta aos novos hábitos de consumo e que impacten na transformación dixital e susten-
tabilidade dos propios establecementos e do seu modelo de negocio, co obxectivo xeral de 
axudar as pequenas e medianas empresas a adaptarse á dixitalización do sector comercial 
e ao cambio de comportamento das persoas consumidoras.

Esta orde tramítase como expediente anticipado de gasto, o que permite obter antes a 
resolución, así como unha maior marxe temporal para a xustificación por parte das persoas 
interesadas.

Todo iso faise no marco da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así 
como consonte a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, na medida en 
que sexa aplicable, e o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regula-
mento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

C
V

E
-D

O
G

: h
s5

qm
0i

2-
dm

r3
-n

f5
1-

ax
w

2-
rix

90
0j

06
vz

6



DOG Núm. 248 Venres, 30 de decembro de 2022 Páx. 67271

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

A teor do exposto, en virtude das competencias que ten atribuídas a Vicepresidencia Pri-
meira e Consellería de Economía, Industria e Innovación en materia de comercio interior, e 
no exercicio das atribucións que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Convocatoria e bases reguladoras

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de sub-
vencións da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación 
para o Programa de modernización do comercio: Fondo Tecnolóxico, no marco do Plan de 
recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU 
(código de procedemento CO300G).

Así mesmo, por medio desta orde convócanse as devanditas subvencións para o ano 
2023.

2. A xestión destas subvencións realizarase polo procedemento de concorrencia non 
competitiva ata o esgotamento do crédito, de acordo cos seguintes principios:

a) Publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discrimina-
ción.

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Administración outorgante.

c) Eficiencia na asignación de efectivos e na utilización de recursos públicos.

3. Para a concesión destas subvencións destinaranse 2.700.000,00 € con cargo ao Plan 
de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea NextGene-
rationEU, que serán imputados ás seguintes aplicacións orzamentarias dos orzamentos 
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022:

Aplicación orzamentaria Importe (€) Persoas beneficiarias
05.04.751A.770.7 1.200.000,00 Artigo 3.1.1.1 do anexo I
05.04.751A.781.2 1.500.000,00 Artigo 3.1.1.2 do anexo I

4. Esta orde tramítase como anticipada de gasto e queda condicionada á existencia de 
crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 
o ano 2023.
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A Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, sobre trami-
tación anticipada de gasto, modificada polas ordes da Consellería de Economía e Facenda 
do 27 de novembro de 2000 e do 25 de outubro de 2001, establece que os expedientes de 
gasto se poderán iniciar, sempre que as necesidades que se teñan que satisfacer poidan 
ser razoablemente previstas anticipadamente, no exercicio inmediatamente anterior ao dos 
orzamentos con cargo aos cales se vaian imputar, condicionado á existencia de crédito 
adecuado e suficiente no proxecto de Lei de orzamentos xerais aprobado polo Consello da 
Xunta de Galicia. Por iso, a eficacia desta convocatoria queda condicionada á existencia de 
crédito adecuado e suficiente nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia 
para o próximo ano 2023, no momento da resolución de concesión.

No proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o 
ano 2023 existe crédito adecuado e suficiente para poder tramitar esta orde.

De acordo co disposto no artigo 3.1 da Orde da Consellería de Economía e Facenda do 
11 de febreiro de 1998, a tramitación anticipada poderá chegar, como máximo, ata o mo-
mento anterior ao da disposición ou compromiso de gasto. Así mesmo, segundo o estable-
cido no artigo 5 da devandita orde, todos os actos de trámite ditados no desenvolvemento 
desta orde se entenden condicionados a que, unha vez aprobada a Lei de orzamentos 
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, subsistan as mesmas cir-
cunstancias de feito e de dereito existentes no momento da súa produción.

Artigo 2. Solicitudes

Para poder ser persoa beneficiaria da subvención deberá presentarse unha solicitu-
de dirixida á Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación 
axustada ao modelo normalizado que se inclúe como anexo II desta orde, que irá acompa-
ñada dos documentos que se especifican no artigo 5 das bases reguladoras.

Artigo 3. Lugar, forma e prazo de presentación das solicitudes 

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do for-
mulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

2. De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas 
presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da 
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súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presenta-
ción da solicitude aquela en que sexa realizada a emenda.

 3. Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de 
identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o 
sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 4. O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día se-
guinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último 
día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día 
de prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de 
vencemento non hai día equivalente ao da publicación, entenderase que o prazo expira o 
último día do mes.

Artigo 4. Prazo de duración do procedemento de concesión

1. Unha vez recibidas as solicitudes, estas serán tramitadas de acordo co procedemento 
establecido nas bases reguladoras, que non poderá ter unha duración superior a cinco me-
ses contados a partir do día seguinte ao do remate do prazo de presentación de solicitudes. 
Transcorrido o dito prazo para resolver sen que se dite resolución expresa, as persoas in-
teresadas poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo, 
de conformidade co artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. As solicitudes presentaranse en prazo e cos requisitos establecidos nas bases regu-
ladoras e nesta orde de convocatoria e resolveranse atendendo á súa prelación temporal 
ata o esgotamento do crédito, do cal se dará a correspondente publicidade.

Para os efectos da determinación da prelación temporal, a data que hai que ter en conta 
será a data e a hora de presentación da solicitude. No caso de que a solicitude requira 
emenda, terase en conta a data e hora en que a persoa solicitante presente correctamente 
toda a documentación e a información requirida. 

No caso de que máis dunha solicitude teña a mesma data de presentación, prevalecerá 
a solicitude cuxa data e hora de presentación sexa anterior segundo conste no Rexistro 
Electrónico Xeral e, en último caso, prevalecerá aquela á cal o sistema lle asignase auto-
maticamente o número de entrada máis baixo. 

3. As subvencións serán concedidas ata o esgotamento do crédito orzamentario de 
acordo co establecido no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
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Galicia. A proposta de concesión formularaa o órgano instrutor, que unicamente deberá 
comprobar a concorrencia dos requisitos exixidos para conceder a subvención. 

Xustifícase a excepcionalidade porque nestes casos non é necesaria a comparación 
das solicitudes entre si, polo interese excepcional en promover actuacións que favorezan a 
dixitalización e contribúan á sustentabilidade do pequeno comercio.

Artigo 5. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios 
electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administra-
tivo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixi-
tal de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na 
sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á dispo-
sición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. 
Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non 
impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital 
de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico 
habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal para 
todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entida-
des instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e 
as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán, de oficio, crear o indicado 
enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa 
obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso 
ao seu contido, entendéndose rexeitadas cando transcorresen dez días naturais desde a 
posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, practi-
carase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común.
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Artigo 6. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da 
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia 
e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas 
a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 
da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a 
información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da 
citada lei.

Artigo 7. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a pre-
sentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta 
cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 8. Información ás persoas interesadas

1. Sobre este procedemento administrativo, que ten o código CO300G, poderase obter 
información a través dos seguintes medios:

1º. Na guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia no enderezo:

https://sede.xunta.gal

2º. Na páxina web oficial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación, http://ceei.xunta.gal/portada, na súa epígrafe de axudas.

3º. No teléfono da Dirección Xeral de Comercio e Consumo 981 54 55 57.

4º. No enderezo electrónico cei.dxc.axudas@xunta.gal

Así mesmo, para cuestións xerais sobre este ou outro procedemento, poderá facerse 
uso do teléfono de información xeral da Xunta de Galicia: 012 (desde o resto do Estado: 
902 12 00 12).

2. De acordo co establecido no artigo 14, letra ñ), da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, as persoas beneficiarias quedan informadas cos datos consigna-
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dos no modelo normalizado de solicitude dos aspectos básicos previstos no Regulamento 
(UE) nº 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á 
protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e 
á libre circulación destes datos (RXPD), e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Artigo 9. Recursos

Contra a presente orde, que pon fin a vía administrativa, poderán interpoñerse os se-
guintes recursos, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan exercer calquera 
outro que consideren procedente:

 1. Recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Vicepresidencia Primeira 
e Consellería de Economía, Industria e Innovación, no prazo dun mes contado a partir do 
día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

 2. Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día 
seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposición adicional única. Base de datos nacional de subvencións

De conformidade co establecido no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral 
de subvencións, o texto da convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do de-
vandito artigo serán comunicados á Base de datos nacional de subvencións.

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Comercio e Consumo para ditar, no ám-
bito das súas competencias, as resolucións precisas para o desenvolvemento e aplicación 
desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

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

Santiago de Compostela, 23 de decembro de 2022

Francisco José Conde López 
Vicepresidente primeiro e conselleiro de 

Economía, Industria e Innovación
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ANEXO I
Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non 

competitiva, de subvencións para o Programa de modernización do comercio: 
Fondo Tecnolóxico, no marco do Plan de recuperación, transformación e 
resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (código de 

procedemento CO300G)

Artigo 1. Obxecto e réxime das subvencións

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o financiamento de 
proxectos de contido tecnolóxico, innovador e sustentable, dirixidos a impulsar o emprego 
das novas tecnoloxías no sector comercial. 

Establécense dúas liñas de axudas:

Liña destinada a persoas autónomas e pequenas e medianas empresas comerciais.

Liña destinada a asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro.

2. As axudas financiadas conforme esta orde enmárcanse no compoñente 13, impulso 
á peme, investimento I4, apoio ao comercio, actuación 1.2, Programa de Modernización 
do comercio: Fondo tecnolóxico, do Plan de recuperación, transformación e resiliencia (en 
diante, PRTR).

Os proxectos subvencionables no marco do PRTR son os seguintes:

– Proxectos de novas tecnoloxías dirixidas a mellorar diferentes áreas da estratexia 
comercial en liña e en comunicación, do modelo de negocio e da experiencia de compra 
(gastos referidos á transformación dixital).

– Proxectos de novas tecnoloxías para a adaptación do espazo físico de venda, tanto 
ás novas necesidades e hábitos dos/das consumidores/as como aos novos modelos de 
xestión (gastos referidos á transformación do punto de venda).

– Proxectos de solucións tecnolóxicas para mellorar a eficiencia e sustentabilidade da 
entrega da última milla (gastos relativos á cadea de subministración e rastrexabilidade).

– Proxectos de aplicación de solucións tecnolóxicas para mellorar a eficiencia no con-
sumo enerxético e dos recursos (gastos relativos á sustentabilidade e economía circular).

 3. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de conco-
rrencia non competitiva e quedará suxeito ao réxime de axudas de minimis, polo que non 
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poderán exceder os límites cuantitativos (200.000 euros nun período de tres anos) esta-
blecidos no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, 
relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea 
ás axudas de minimis (DOUE do 24.12.2013, L352/1).

 4. Con carácter xeral e de acordo co establecido no artigo 29.1 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, consideraranse subvencionables os gastos e investimen-
tos que, de xeito indubidable, respondan á natureza da actuación subvencionada. 

En concreto, consideraranse subvencionables as actuacións previstas no artigo 4 des-
tas bases reguladoras sempre que sexan realizadas e efectivamente pagadas desde o 1 
de xaneiro de 2022 ata o 31 de marzo de 2023.

Artigo 2. Financiamento e concorrencia

1. Para a concesión destas subvencións destínanse 2.700.000,00 € con cargo ao Plan 
de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea NextGenera-
tionEU, que se imputarán ás seguintes aplicacións orzamentarias dos orzamentos xerais 
da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022:

Aplicación orzamentaria Importe (€) Persoas beneficiarias
05.04.751A.770.7 1.200.000,00 Artigo 3.1.1.1 do anexo I
05.04.751A.781.2 1.500.000,00 Artigo 3.1.1.2 do anexo I

2. Esta convocatoria tramítase de acordo co establecido no artigo 25 do Decreto 11/2009, 
do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia, no cal se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto. 
Deste xeito, a súa eficacia queda condicionada á existencia de crédito adecuado e sufi-
ciente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 no momento 
da resolución.

3. De existir remanente nunha aplicación orzamentaria, poderase reasignar a contía so-
brante na outra aplicación. A reasignación levarase a cabo, logo da modificación orzamen-
taria pertinente, sen necesidade de facer unha nova publicación do importe dos créditos.

4. A natureza destas subvencións xustifica realizar pagamentos anticipados, que supo-
ñerán entregas de fondos con carácter previo á xustificación como financiamento necesa-
rio para poder levar a cabo as actuacións inherentes a estas, de ata un 50 % da subvención 
concedida nos termos establecidos no artigo 6 destas bases reguladoras.
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5. A concesión das subvencións queda condicionada á existencia de crédito adecuado 
e suficiente no momento da resolución de concesión. 

O importe das subvencións reguladas nesta orde en ningún caso poderá ser de tal 
contía que, illada ou en concorrencia con outras axudas e subvencións das distintas ad-
ministracións ou calquera dos seus entes públicos e privados, nacionais ou internacionais, 
supere o custo total do investimento subvencionable. 

As subvencións previstas nesta orde serán incompatibles con calquera outra da mesma 
ou distinta consellería e entes dependentes, para os mesmos conceptos subvenciona bles 
e a mesma persoa beneficiaria. En todo caso, serán incompatibles con calquera axuda 
financiada con fondos europeos. 

Artigo 3. Persoas beneficiarias

 1. Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requi-
sitos establecidos nestas bases e sempre que nas persoas solicitantes non concorra algun-
ha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia:

 1.1. Liña de axudas destinada a persoas autónomas e pequenas e medianas empresas 
comerciais. 

As persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade 
económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas, 
que cumpran os seguintes requisitos:

 a) Que o establecemento comercial para o cal se solicita a axuda teña carácter físico e 
permanente e estea localizado na Comunidade Autónoma de Galicia. 

No caso de comerciantes que realicen a actividade comercial en liña ou comerciantes 
retallistas fóra dun establecemento comercial permanente, deberán ter o domicilio fiscal na 
Comunidade Autónoma de Galicia.

 b) Que teña a condición de peme conforme o establecido no Regulamento (UE) 
nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas ca-
tegorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do 
Tratado (DOUE 187, do 26 de xuño).
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 c) Que a actividade principal do negocio se corresponda con algunha das actividades 
incluídas nos códigos 46 ou 47 da Clasificación nacional de actividades económicas 2009 
(CNAE-2009), aprobada polo Real decreto 475/2007, do 13 de abril, polo que se aproba a 
Clasificación nacional de actividades económicas 2009 (CNAE-2009).

En todo caso, requirirase que a actividade principal estea dada de alta nalgunha epígrafe 
do imposto de actividades económicas que se corresponda coas actividades incluídas nos 
CNAE 46 ou 47, agás as epígrafes 616, 654 e 655, así como calquera outra actividade econó-
mica que non se considere subvencionable de acordo co disposto nestas bases reguladoras.

No caso de que no establecemento se exerzan de maneira simultánea actividades sub-
vencionables con outras non subvencionables, a persoa solicitante deberá acreditar me-
diante declaración responsable que a actividade comercial subvencionable é a principal 
(anexo III).

1.2. Liña de axudas destinada a asociacións de comerciantes.

As asociacións e federacións de comerciantes sen ánimo de lucro, legalmente constituí-
das, que cumpran os seguintes requisitos:

 a) Que teñan entre os seus fins estatutarios a defensa dos intereses do sector comercial.

 b) Que teñan a sede social e o ámbito de actuación na Comunidade Autónoma de Galicia.

 c) Que teñan unha antigüidade mínima de tres anos na data da publicación desta orde.

 d) No caso de asociacións de ámbito municipal, que teñan o número mínimo de comer-
cios asociados dados de alta nalgunha das epígrafes do IAE establecidas na liña 1.1.c) 
deste artigo, en función da poboación do concello, que se indica a seguir:

Poboación concello Mínimo comercios asociados
Menos de 5.000 habitantes 10
De 5.000 a 20.000 habitantes 20
Máis de 20.000 habitantes 50

En todo caso, o número de comercios asociados debe representar, como mínimo, o 
40 % do número de socios da asociación. 

 e) No caso de federacións, que teñan ámbito provincial ou autonómico e teñan asocia-
das un mínimo de 15 asociacións de comerciantes que cumpran, ademais, os requisitos 
establecidos na letra d).
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 2. Non serán beneficiarias destas axudas as empresas que estean en situación de 
crise, conforme a definición que, para estes efectos, se realiza no Regulamento (UE) 
nº 651/2014, do 17 de xuño de 2014, e nas directrices comunitarias sobre axudas estatais 
de salvamento e reestruturación de empresas non financeiras en crise (Comunicación da 
Comisión 2014/C 249/1, do 31 de xullo de 2014).

Artigo 4. Actuacións subvencionables

1. Consideraranse actuacións subvencionables a implantación e posta en marcha de:

 1.1. Liña de axudas destinada a persoas autónomas e pequenas e medianas empresas 
comerciais. 

1.1.1. Programa smart retail dirixido á transformación dixital do punto de venda e mode-
lo de negocio, a través das seguintes actuacións: 

 a) Software de xestión de experiencia da clientela (aplicacións big data e análise de 
datos).

 b) Etiquetaxe electrónica para lineais de venda.

 c) Tecnoloxía de control de stocks e tecnoloxía RFID.

 d) Xestor de colas automatizado.

 e) Sistemas de click and collect e locker dixitais.

 f) Probadores interactivos.

 g) Software para a xestión loxística do e-commerce.

 h) Solucións de ciberseguridade.

 i) Asistentes virtuais e sistemas dixitais interactivos (chatbots).

 j) Aplicacións para dispositivos móbiles (m-commerce).

 k) Terminais de autopagamento.

1.1.2. Programa visual merchandising dirixido á mellora da experiencia de compra, a 
través das seguintes actuacións: 

 a) Escaparates virtuais con ou sen interacción coa clientela.
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 b) Andeis virtuais.

 c) Pantallas e mesas interactivas.

 d) Totems publicitarios.

 e) Encerados dixitais.

 f) Aplicacións de realidade virtual e aumentada.

En todo caso, as actuacións comprendidas nas letras a), b), c), d) e e) deberán incluír o 
software para a programación e emisión de contidos dixitais. Consideraranse subvenciona-
bles os gastos relativos á elaboración destes contidos.

1.1.3. Programa Green Store dirixido á mellora da eficiencia enerxética e dos recursos, 
a través das seguintes actuacións:

 a) Portas automáticas con sensores de proximidade que redunden nunha mellora da 
eficiencia enerxética no ámbito térmico do local.

 b) Sistemas de iluminación enerxeticamente eficientes e sensores de presenza para a 
regulación automática de luces que melloren e optimicen o consumo de enerxía eléctrica.

 c) Sistemas de climatización do local enerxeticamente eficientes.

 1.2. Liña de axudas destinada a asociacións de comerciantes.

 a) Mupis dixitais, interactivos ou non, de sinalización e promoción das áreas comerciais.

 b) Ferramentas dixitais colaborativas entre os asociados.

 c) Sistemas de click and collect e lockers dixitais.

 d) Redes wifi nas áreas comerciais.

 e) Redución de insumos por parte dos comercios e das persoas consumidoras nos es-
tablecementos mediante a implantación de alternativas respectuosas co ambiente.

 f) Elaboración e posta en marcha de procesos ecoeficientes para a correcta separación 
dos residuos e á súa posterior reciclaxe e valoración que inclúan a participación de todos 
os asociados. Consideraranse subvencionables os gastos relativos á adquisición de ele-
mentos para a correcta reciclaxe dos residuos.
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 g) Proxectos de aplicación de solucións tecnolóxicas conxuntas para mellorar a eficien-
cia no consumo enerxético que inclúan a participación de todos os asociados.

 2. Investimentos máximos subvencionables (IVE excluído):

2.1. Liña de axudas destinada a persoas autónomas e pequenas e medianas empresas 
comerciais. 

Persoas beneficiarias Investimento máximo 
subvencionable 

Persoas autónomas e pemes de 0 a 10 persoas traballadoras 50.000,00 €
Persoas autónomas e pemes de 11 a 50 persoas traballadoras 100.000,00 €
Persoas autónomas e pemes de 51 a 250 persoas traballadoras 200.000,00 €

2.2. Liña de axudas destinada as asociacións de comerciantes.

Persoas beneficiarias Investimento máximo 
subvencionable

Asociacións de 10 a 19 comercios asociados 20.000,00 €
Asociacións de 20 a 49 comercios asociados 45.000,00 €
Asociacións de 50 ou máis comercios asociados 70.000,00 €
Federacións de comerciantes 200.000,00 €

3. Intensidade da axuda:

A porcentaxe da subvención será do 90 % dos investimentos máximos subvencionables 
establecidos neste artigo.

4. Non se considerarán gastos subvencionables:

– Os ordenadores persoais e servidores, televisores, impresoras, terminais de punto de 
venda, tablets, displays, consolas ou similares, agás o mobiliario tecnolóxico previsto no 
número 1 deste artigo.

– Os impostos indirectos nin os tributos de calquera natureza, licenzas, permisos ou 
gastos similares. O IVE non será subvencionable en ningún caso.

– Os gastos de arrendamento de establecementos ou gastos correntes da actividade da 
persoa beneficiaria nin os gastos de persoal.

– O seguimento, mantemento ou calquera outro gasto relacionado co funcionamento e 
mellora da solución tecnolóxica tras a súa implementación.
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– Os traballos realizados pola propia persoa solicitante da subvención nin aquelas ac-
tuacións cando o/a vendedor/a dos activos ou o/a prestador/a da actividade sexa da propia 
empresa ou asociación solicitante ou se se dá un suposto análogo do cal poida derivar 
autofacturación.

– Os elementos de transporte.

– Os gastos financeiros, reestruturacións de pasivo ou refinanciamentos, circulante e 
outros impostos ou taxas. Así mesmo, non serán subvencionables os gastos bancarios de 
calquera tipo de operación, así como aqueles que xeren autofacturación.

– Os inmobles ou artigos de exposición e de proba susceptibles de posterior venda ao 
público e a instalación de expositores de carácter temporal.

– Nos proxectos de redución de insumos, os elementos de packaging que non sexan 
reutilizables (no caso de bolsas) e elaborados con materiais que non sexan 100 % reci-
clados e biodegradables. O investimento máximo subvencionable para os elementos de 
packaging non poderá superar o 5 % do investimento máximo subvencionable establecido 
para cada persoa beneficiaria no número 2.2 deste artigo.

– Os proxectos desenvolvidos polas federacións e asociacións de comerciantes que 
sexan coincidentes no mesmo territorio e teñan a mesma identidade en canto a actuación, 
finalidade e obxectivos. En caso de coincidencia, aplicarase a orde de prelación estableci-
da no artigo 4 da orde de convocatoria.

– Os proxectos que non respecten plenamente as normas e prioridades da Unión Euro-
pea en materia climática e ambiental e o principio de «non causar un prexuízo significativo» 
no sentido do artigo 17 do Regulamento (UE) nº 2020/852 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 18 de xuño de 2020, relativo ao establecemento dun marco para facilitar os 
investimentos sustentables e polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 2019/2088. En 
calquera caso, non serán financiables as actividades incluídas en lista de exclusión esta-
blecida na Decisión de execución do Consello para este investimento:

 • As actividades relacionadas cos combustibles fósiles, incluída a utilización ulterior 
destes (excepto os proxectos no marco desta medida relacionados coa xeración de elec-
tricidade e/ou calor utilizando gas natural, así como coa infraestrutura de transporte e dis-
tribución conexa, que cumpran as condicións establecidas no anexo VIII da Guía técnica 
sobre a aplicación do principio de «non causar un prexuízo significativo» (DO C 58 do 
18.2.2021, p.1). 

 • As actividades no marco do réxime de comercio de dereitos de emisión da UE (RCDE) 
en relación coas cales se prevexa que as emisións de gases de efecto invernadoiro que 
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van provocar non se situarán por baixo dos parámetros de referencia pertinentes (cando 
se prevexa que as emisións de gases de efecto invernadoiro provocadas pola activida-
de subvencionada non van ser significativamente inferiores aos parámetros de referencia 
pertinentes, deberá facilitarse unha explicación motivada respecto diso. Parámetros de 
referencia establecidos para a asignación gratuíta de dereitos de emisión en relación coas 
actividades que se inscriben no ámbito de aplicación do réxime de comercio de dereitos 
de emisión, segundo o establecido no Regulamento de execución (UE) nº 2021/447 da 
Comisión).

 • As actividades relacionadas con vertedoiros de residuos, incineradoras (esta exclu-
sión non se aplica ás accións emprendidas no marco desta medida en plantas dedicadas 
exclusivamente ao tratamento de residuos perigosos non reciclables, nin ás plantas exis-
tentes, cando as ditas accións teñan por obxecto aumentar a eficiencia enerxética, capturar 
os gases de escape para o seu almacenamento ou utilización, ou recuperar materiais das 
cinzas de incineración, sempre que tales accións non comporten un aumento da capacida-
de de tratamento de residuos das plantas ou unha prolongación da súa vida útil; estes por-
menores deberán xustificarse documentalmente por cada planta), plantas de tratamento 
mecánico-biolóxico (esta exclusión non se aplica ás accións emprendidas no marco desta 
medida nas plantas de tratamento mecánico-biolóxico existentes, cando as ditas accións 
teñan por obxecto aumentar a súa eficiencia enerxética ou o seu reacondicionamiento para 
operacións de reciclaxe de residuos separados, como a compostaxe e a dixestión anaero-
bia de biorresiduos, sempre que tales accións non comporten un aumento da capacidade 
de tratamento de residuos das plantas ou unha prolongación da súa vida útil; estes porme-
nores deberán xustificarse documentalmente por cada planta).

 • As actividades en que a eliminación a longo prazo de residuos poida causar danos ao 
ambiente. 

Artigo 5. Documentación complementaria

 1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude, anexo II, a seguinte docu-
mentación:

 1.1. Liña de axudas destinada a persoas autónomas e pequenas e medianas empresas 
comerciais. 

a) De ser o caso, acta, escritura ou documento de constitución, estatutos e, se é o caso, 
modificación deles, debidamente legalizados. A referida documentación deberá acreditar 
que o obxecto social abrangue a actividade para a cal se solicita a subvención.
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b) Documento acreditativo de poder bastante para actuar ante a Administración, da 
persoa representante legal da persoa solicitante, ou o modelo de representación para pro-
cedementos ante a Xunta de Galicia, que figura na sede electrónica, debidamente cuberto 
e asinado.

c) No caso de agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou 
calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurí-
dica, os compromisos de execución asumidos por cada persoa integrante da agrupación e 
o importe de subvención que se aplicará por cada unha, que terán igualmente a considera-
ción de persoas beneficiarias. Deberá nomearse unha persoa representante única da agru-
pación, con poderes suficientes para cumprir as obrigas que corresponden á agrupación. 
Non se poderá disolver ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 
63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (anexo IV).

d) Declaración responsable do cumprimento das condicións para o acceso á axuda 
(anexo III).

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo poderá solicitar os documentos preceptivos 
co obxecto de efectuar as comprobacións oportunas. De non cumprir co asinado na de-
claración responsable, procederase ao inicio do expediente de reintegro da subvención 
concedida de acordo co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

e) Informe emitido pola Seguridade Social de todos os códigos de conta de cotización 
da persoa solicitante (situación de empresario/a individual) ou, se é o caso, acreditación de 
non estar inscrito como empresario/a.

 1.2. Liña de axudas destinada a asociacións de comerciantes.

a) Acta e estatutos de constitución e modificacións posteriores, se é o caso, e acredita-
ción da súa inscrición no rexistro correspondente.

b) Poder suficiente da persoa representante da entidade solicitante.

c) Composición actualizada da xunta directiva da entidade asociativa.

d) Declaración responsable da persoa que exerce a presidencia ou a representación 
da entidade solicitante de ter aprobadas as contas anuais pola xunta directiva da entidade 
asociativa nos tres últimos exercicios previos a esta orde de convocatoria (anexo III).
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e) Declaración responsable da persoa que exerce a presidencia ou a representación 
da entidade solicitante do número total de membros asociados e do número de comercios 
asociados (anexo III). Achegarase a listaxe dos comercios asociados detallando, para cada 
un deles, o nome do local, a actividade que desenvolve e o código de clasificación do im-
posto de actividades económicas (IAE).

1.3. Documentación común ás liñas 1.1 e 1.2.

a) Memoria detallada de cada unha das actuacións para as cales se solicita a subven-
ción, anexo V, que deberá incluír:

– Unha descrición detallada de cada unha das actuacións concretas para as cales se 
solicita a subvención.

– Os obxectivos e a valoración económica das actuacións que se pretenden executar, 
cun orzamento desagregado no cal se detallen de forma separada os conceptos e os cus-
tos obxecto da axuda.

– Unha descrición dos contidos e da planificación da súa emisión no caso de solicitar as 
seguintes actuacións:

Probadores interactivos.

Aplicación para dispositivos móbiles (m-commerce).

Escaparates virtuais con ou sen interacción coa clientela.

Pantallas e mesas interactivas.

Tótems publicitarios.

Encerados dixitais.

Aplicación de realidade virtual e aumentada.

Mupis dixitais de sinalización e promoción en áreas comerciais.

b) Facturas ou, na súa falta, facturas pro forma ou orzamento detallado de gastos previs-
tos para a realización de cada unha das actividades ou adquisicións para as cales se solicita 
subvención. No concepto deberase incluír, ademais da descrición dos gastos, a seguinte 
indicación: «Programa de modernización do comercio: Fondo Tecnolóxico (C13. I4)», agás 
no caso de actuacións anteriores á data de publicación desta orde de convocatoria.
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 Non terán a consideración de orzamentos as estimacións de gastos realizadas pola 
persoa solicitante e que carezan do soporte da oferta do provedor ou tarifa oficial do gasto, 
nin se admitirán aqueles orzamentos que non presenten a suficiente desagregación para 
determinar o carácter subvencionable dos conceptos relacionados nel. 

Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas na Lei 9/2017, 
do 8 de novembro, de contratos do sector público, para o contrato menor, a persoa bene-
ficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores, con carácter 
previo á contratación do compromiso para a obra, a prestación do servizo ou a entrega do 
ben, agás que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente núme-
ro de persoas ou entidades que as realicen, presten ou subministren, ou agás que o gasto 
se realizase con anterioridade á solicitude da subvención.

A elección entre as ofertas presentadas, que se deberá achegar na xustificación, reali-
zarase de conformidade con criterios de eficiencia e economía, e deberá xustificarse ex-
presamente nunha memoria a elección dos provedores cando non recaia na proposta eco-
nómica máis vantaxosa. 

c) Declaración responsable sobre o cumprimento do principio de non causar prexuízo 
significativo aos seis obxectivos ambientais (DSNH), de acordo co artigo 17 do Regula-
mento (EU) nº 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xuño de 2020, 
relativo ao establecemento dun marco para facilitar os investimentos sustentables e polo 
que se modifica o Regulamento (EU) nº 2019/2088, e de que as actuacións subvenciona-
bles cumpren a normativa ambiental autonómica, estatal e comunitaria (anexo VI).

d) Declaración de cesión e tratamento de datos en relación coa execución de actuacións 
do Plan de recuperación, transformación e resiliencia (PRTR) (anexo VII).

e) Declaración de compromiso en relación coa execución de actuacións do Plan de re-
cuperación, transformación e resiliencia (PRTR) (anexo VIII).

f) Compromiso de conceder os dereitos e os accesos necesarios para garantir que a Co-
misión, a Oficina Europea da Loita contra o Fraude (OLAF), o Tribunal de Contas Europeo, 
a Fiscalía Europea e as autoridades nacionais competentes exerzan as súas competencias 
(anexo III). 

2. De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, non será necesario achegar os do-
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cumentos que xa fosen presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera 
Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante 
que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán recadados electroni-
camente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de interme-
diación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste 
no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se poden obter os citados documentos, poderáselle soli-
citar novamente á persoa interesada que os achegue.

3. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. Se algunha 
das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, 
será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes 
efectos, considerarase data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

4. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que pre-
senten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou 
existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de ma-
neira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o cal poderá 
requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

5. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, 
deberanse indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro 
de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

6. No caso de que algún dos documentos que se van presentar de forma electrónica 
supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede elec-
trónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro 
dos prazos previstos e na forma indicada no número anterior. A información actualizada 
sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da 
Xunta de Galicia.

Artigo 6. Pagamento anticipado

 1. A persoa solicitante poderá solicitar, no prazo de dez días hábiles desde a notificación 
da concesión da subvención, o pagamento anticipado, que supoñerá entregas de fondos 
con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo 
as actuacións inherentes á subvención, de ata un 50 % da subvención concedida, coa obri-
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ga de constituír garantía no caso de subvencións superiores a 18.000,00 euros, nos termos 
previstos a continuación. 

 2. A garantía constituirase mediante seguro de caución prestado por entidade asegura-
dora ou mediante aval solidario de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca, 
que deberá acadar, como mínimo, ata os dous meses seguintes á finalización do prazo de 
xustificación previsto nas bases reguladoras ou na convocatoria. 

 3. A garantía deberá cubrir o 110 % do importe das cantidades aboadas á conta ou das 
cantidades anticipadas, calquera que sexa o prazo de xustificación previsto na convocatoria. 

 4. Unicamente serán admisibles as garantías presentadas por terceiros cando o fiador 
preste fianza con carácter solidario, renunciando expresamente ao dereito de excusión.

 5. A persoa avalista ou aseguradora será considerada parte interesada nos procede-
mentos que afecten directamente a garantía prestada nos termos previstos na Lei 39/2015, 
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 

 6. As garantías deberán constituírse na Caixa Xeral de Depósitos da Comunidade Autó-
noma de Galicia ou nas súas sucursais, situadas nas delegacións territoriais da consellería 
competente en materia de facenda. 

 7. As persoas interesadas deberán achegar xunto coa solicitude de anticipo, anexo X, a 
declaración doutras axudas, anexo XI, debidamente asinadas e, no caso de que a subven-
ción concedida sexa superior a 18.000,00 euros, deberán achegar, ademais, o xustificante 
da garantía na Caixa Xeral de Depósitos. 

 8. A concesión do anticipo realizarase mediante resolución motivada do órgano corres-
pondente. 

 9. En ningún caso poderán realizarse pagamentos anticipados a persoas beneficiarias 
cando se solicitase a declaración de concurso, fosen declaradas insolventes en calquera 
procedemento ou se encontren declaradas en concurso, salvo que neste adquirise a efica-
cia un convenio, estean suxeitas a intervención xudicial ou sexan inhabilitadas conforme a 
Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, sen que concluíse o período de inhabilitación fixado 
na sentenza de cualificación do concurso.
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Artigo 7. Comprobación de datos

 1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos 

incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas, agás que 

a persoa interesada se opoña á súa consulta:

 a) DNI ou NIE da persoa solicitante.

 b) NIF da entidade solicitante.

 c) DNI ou NIE da persoa representante.

 d) Imposto de actividades económicas. 

 e) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias á AEAT para subven-

cións e axudas. 

 f) Certificado de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa Tesouraría Xeral de 

Seguridade Social.

 g) Certificado de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa Facenda da Xunta 

de Galicia.

 h) Consulta de concesións de subvencións e axudas.

 i) Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas.

 j) Consulta de concesións pola regra de minimis.

 2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo 

no recadro habilitado no modelo de solicitude e achegar os documentos correspondentes. 

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa 

interesada para realizar a consulta.

 3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención 

dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas que presenten os docu-

mentos correspondentes.
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Artigo 8. Órganos competentes

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo será o órgano competente para a instru-
ción do procedemento de concesión da subvención, así como para realizar a proposta de 
resolución, e corresponderalle á persoa titular da Vicepresidencia Primeira e Consellería 
de Economía, Industria e Innovación ditar a resolución que corresponda, sen prexuízo da 
delegación noutros órganos.

Artigo 9. Instrución dos procedementos

 1. De conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do pro-
cedemento administrativo común das administracións públicas, se a solicitude non reúne 
algún dos requisitos exixidos nestas bases reguladoras ou na correspondente convoca-
toria, requirirase a persoa interesada para que, nun prazo de dez días hábiles, emende a 
falta ou achegue os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa 
de que, se así non o fai, se considerará desistida da súa petición, logo da correspondente 
resolución.

Este requirimento de emenda tamén se fará se das certificacións obtidas de conformi-
dade co artigo 7 destas bases reguladoras resulta que a entidade solicitante non está ao 
día no pagamento das súas obrigas tributarias ao Estado, á comunidade autónoma ou á 
Seguridade Social, ou no suposto de que sexa necesario achegar calquera outra docu-
mentación, logo de aplicarse o disposto na alínea d) do artigo 53.1 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

 2. Sen prexuízo do disposto nos parágrafos anteriores, poderáselle requirir á persoa 
solicitante que xunte cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten 
necesarias para a tramitación e resolución do procedemento.

 3. Os expedientes que non cumpran as exixencias contidas nestas bases ou na norma-
tiva de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, quedarán á disposi-
ción do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de inadmisión, na cal 
se indicarán as causas desta.

En todo caso, non se admitirán a trámite e procederase a ditar a resolución de inadmi-
sión e arquivamento das solicitudes que se presenten fóra do prazo establecido no artigo 3 
da orde de convocatoria.
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Artigo 10. Audiencia

 1. Instruído o procedemento, e inmediatamente antes de redactar a proposta de resolu-
ción, poñeráselles de manifesto ás persoas interesadas para que, nun prazo de dez días, 
poidan formular alegacións e presentar os documentos e xustificacións que consideren 
pertinentes. 

 2. Porén, poderase prescindir do trámite a que se refire o punto anterior cando non 
figuren no procedemento nin se vaian ter en conta na resolución outros feitos nin outras 
alegacións ou probas que as aducidas polas persoas interesadas.

Artigo 11. Resolución e notificación

 1. Unha vez concluído o trámite de audiencia, o/a instrutor/a formulará a proposta de 
resolución que se elevará, a través do órgano instrutor, á persoa titular da Vicepresidencia 
Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación.

 2. A persoa titular da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria 
e Innovación, á vista da proposta, ditará a correspondente resolución, que deberá estar 
debidamente motivada e expresará, cando menos, a actuación 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. 

A dita resolución será publicada na web http://ceei.xunta.gal e notificada ás persoas 
beneficiarias, de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas. Non obstante, e de conformidade co 
establecido no artigo 45.1.b) da mesma lei, poderase substituír a notificación individual 
pola publicación no Diario Oficial de Galicia. 

En ningún caso o importe das subvencións concedidas poderá superar o custo da ac-
tividade que desenvolverá a persoa beneficiaria ou, se é o caso, a porcentaxe máxima do 
investimento subvencionable legalmente establecida. 

 3. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución ás persoas interesadas será 
de cinco meses contados a partir do seguinte ao do remate do prazo de presentación de 
solicitudes. Se transcorre o prazo máximo para resolver sen que se dite resolución expre-
sa, as/os interesadas/os poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio 
administrativo de conformidade co artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia. 
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 4. Todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 
1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Nesa notificación comunicarase o importe previsto da axuda, expresado en equivalente 
bruto de subvención, e o seu carácter de axuda de minimis, en aplicación do Regulamento 
(UE) núm. 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos 
artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis 
(DOUE 24.12.2013, L352/1). 

As resolucións de inadmisión ou desestimación de solicitudes notificaranse individual-
mente, con indicación das súas causas. Non obstante, poderase substituír a dita notifica-
ción individual pola publicación no DOG, coa indicación de que as persoas non beneficia-
rias consulten a información detallada da súa resolución nun taboleiro da citada web.

Artigo 12. Réxime de recursos

As resolucións ditadas ao abeiro da correspondente orde de convocatoria poñerán fin á 
vía administrativa e contra elas poderanse interpoñer os seguintes recursos, sen prexuízo 
de que as persoas interesadas poidan exercer calquera outro que consideren procedente: 

 a) Recurso potestativo de reposición, ante a persoa titular da Vicepresidencia Primeira 
e Consellería de Economía, Industria e Innovación, no prazo dun mes contado a partir do 
día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa. Se a resolución non for 
expresa, a persoa solicitante e outras posibles persoas interesadas poderán interpoñeren 
recurso de reposición en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que a reso-
lución debería ter sido ditada. 

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

Artigo 13. 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 ad-
ministracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderán dar lugar 
á modificación da resolución de concesión. 
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 2. O órgano competente para a concesión da subvención poderá acordar a modifica-
ción da resolución por instancia da persoa beneficiaria, para o cal se cumprirán, en todo 
caso, os seguintes requisitos: 

1º. Que a actividade, conduta ou modificación do proxecto estea comprendida dentro da 
finalidade das normas ou bases reguladoras. 

2º. Que se acredite a inexistencia de prexuízos a terceiros. 

3º. Que os novos elementos e circunstancias que motiven a modificación, de ter conco-
rrido na concesión inicial, non supoñan a denegación da axuda ou subvención.

 3. A persoa beneficiaria deberá solicitar a modificación mediante instancia dirixida á 
persoa titular da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innova-
ción, acompañada da documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos sinalados 
no punto anterior, cun límite de quince días hábiles antes da data de finalización do prazo 
de xustificación do investimento subvencionado, sen prexuízo do disposto no artigo 59 do 
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. 

 4. O acto polo cal se acorde ou se denegue a modificación da resolución será ditado 
polo órgano concedente logo da instrución do correspondente expediente, en que se dará 
audiencia ás entidades interesadas na forma prevista no artigo 10 destas bases reguladoras.

Artigo 14. Renuncia

A renuncia á subvención, debidamente motivada, poderase facer por calquera medio 
que permita a súa constancia, de acordo co establecido no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 
de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 

A persoa titular da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e In-
novación ditará a correspondente resolución nos termos do artigo 21.1 da mesma lei.

Artigo 15. Obrigas das persoas beneficiarias

1. Con carácter xeral, son obrigas das persoas beneficiarias as establecidas no artigo 11 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. En concreto, as seguintes:

1º. Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o compor-
tamento que fundamenta a concesión da subvención. 
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2º. Xustificar, ante o órgano concedente, o cumprimento dos requisitos e das condi-
cións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen 
a concesión ou o desfrute da subvención. 

3º. Someterse ás actuacións de comprobación que efectuará o órgano concedente, ou a 
calquera outra actuación, xa sexa de comprobación e control financeiro, que poidan realizar 
os órganos de control competentes, tanto autonómicos coma estatais ou comunitarios, para o 
cal se achegará canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

4º. Comunicarlle ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, axudas, in-
gresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, especificando aquelas 
axudas de minimis obtidas, para os efectos de poder comprobar o cumprimento do límite 
cuantitativo a que fai referencia o artigo 1.3 destas bases reguladoras. Así mesmo, comu-
nicar a modificación das circunstancias que fundamentaron a concesión da subvención. 

5º. Acreditar, con anterioridade a que se dite a proposta 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 pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública 
da Comunidade Autónoma galega, nos termos previstos no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia. 

6º. Manter os investimentos subvencionados destinados ao fin concreto para o cal se 
concedeu a subvención, durante un período de catro anos desde a súa concesión ou du-
rante a súa vida útil, conforme o establecido no artigo 29 da 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia. O cumprimento deste requisito estará suxeito a comprobacións ao 
criterio do órgano xestor das axudas.

7º. Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debi-
damente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á 
persoa beneficiaria en cada caso. 

8º. Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos no artigo 33 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

9º. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia 
e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas 
a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 
da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, a que se encontren vin-
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culadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por parte 
daquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

10º. Dar cumprimento á obriga da adecuada publicidade do carácter público do financia-
mento en todas as actuacións que deriven da execución do proxecto, en cumprimento do 
disposto no artigo 15.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e artigo 20 do Decreto 11/2009, do 8 
de xaneiro. Así mesmo, deben cumprir coas obrigas de información e publicidade que as 
autoridades competentes establezan, relativas ao financiamento do Mecanismo de recupe-
ración e resiliencia, indicadas no artigo 16 destas bases reguladoras.

2. Así mesmo, son obrigas das persoas beneficiarias as relativas ao financiamento do 
Mecanismo de recuperación e resiliencia da Unión Europea. En concreto, as seguintes:

1º. Someterse ás actuacións de control das institucións da Unión en virtude do arti-
go 22.2.e) do Regulamento (UE) nº 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 
12 de febreiro. 

2º. Recadar, para efectos de auditoría e control do uso de fondos e en formato electróni-
co, as categorías harmonizadas de datos recollidas no artigo 22.2.d) do Regulamento (UE) 
nº 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro. Os ditos datos serán 
incorporados nunha base de datos única. 

3º. Ser responsable da fiabilidade e do seguimento da execución das actuacións sub-
vencionables, de maneira que se poida coñecer en todo momento o nivel de consecución 
de cada actuación.

4º. Establecer mecanismos que aseguren que as actuacións que se van desenvolver 
terceiros contribúen ao logro das actuacións previstas e que os ditos terceiros acheguen 
a información que, de ser o caso, sexa necesaria para determinar o valor dos indicadores, 
fitos e obxectivos pertinentes do Plan de recuperación.

5º. Asumir o mantemento dunha adecuada pista de auditoría das actuacións realizadas 
no marco desta subvención e a obriga de mantemento da documentación soporte.

6º.Ter a obriga de asegurar a regularidade do gasto subxacente e a adopción de medi-
das dirixidas a previr, detectar, comunicar e corrixir a fraude e a corrupción, previr o conflito 
de interese e o dobre financiamento.

7º. Manter un rexistro e conservar os documentos da actividade financiada polo Meca-
nismo de recuperación e resiliencia, os datos estatísticos e demais documentación que 
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concirna ao financiamento, así como os rexistros e documentos en formato electrónico 
durante un período de cinco anos a partir do pagamento do saldo ou, na falta do dito pa-
gamento, da operación. Este período será de tres anos se o financiamento é dun importe 
inferior ou igual a 60.000 euros, de acordo co establecido no artigo 22.2, alínea f) do Re-
gulamento (UE) nº 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 
2021, e no artigo 132 do Regulamento (UE, Euratom) nº 2018/1046 do Parlamento Euro-
peo e do Consello do 18 de xullo de 2018.

8º. No deseño e execución das actuacións subvencionadas, garantir o respecto ao 
principio de «non causar un prexuízo significativo» ou, segundo as súas siglas en inglés, 
DNSH (Do no significant harm) conforme o previsto no Plan de recuperación, transforma-
ción e resiliencia (PRTR), no Regulamento (UE) nº 2021/241 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e 
resiliencia, e a súa normativa de desenvolvemento, en particular a Comunicación da Comi-
sión, Guía técnica sobre a aplicación do principio de «non causar un prexuízo significativo» 
en virtude do Regulamento relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia, así como 
o requirido na Decisión de execución do Consello relativa á aprobación da avaliación do 
Plan de recuperación e resiliencia de España, así como cumprir coa normativa ambiental 
autonómica, estatal e comunitaria (anexo VI).

9º. Cumprir coas obrigas relacionadas coa cesión e o tratamento de datos sobre a exe-
cución de actuacións do Plan de recuperación, transformación e resiliencia (PRTR) e de 
compromiso en relación coa execución de actuacións do mesmo plan (PRTR), coa fina-
lidade de cumprir cos números 2 e 3 do artigo 22 do Regulamento (UE) nº 2021/241 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021 (anexo VII).

10º. As obrigas relacionadas co compromiso de cumprimento dos principios transversais 
establecidos no PRTR (anexo VIII).

11º. En caso de adquirir equipamentos de tecnoloxías de información permitidos, asegu-
rarse de que estes cumpran cos requisitos relacionados coa enerxía establecidos de acor-
do co disposto no Real decreto 187/2011, do 18 de febreiro, relativo ao establecemento de 
requisitos de deseño ecolóxico aplicables aos produtos relacionados coa enerxía para ser-
vidores de computadoras ou pantallas electrónicas. Nestas adquisicións, activar medidas 
para asegurar a compra daqueles equipamentos enerxeticamente eficientes, que sexan 
absolutamente respectuosos co Código de conduta para as TIC da Comisión Europea, e 
tomar medidas para que aumente a durabilidade, a posibilidade de reparación, de actuali-
zación e de reutilización dos produtos, dos aparellos eléctricos e electrónicos implantados. 
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Artigo 16. Obrigas específicas de publicidade

1. De acordo co artigo 34.2 do Regulamento (UE) nº 2021/241 do Parlamento Europeo 
e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, os perceptores de fondos da Unión farán men-
ción da orixe deste financiamento e velarán por darlle visibilidade, incluído, cando cumpra, 
mediante o emblema da Unión e unha declaración de financiamento adecuado que indi-
que «financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, en particular cando promovan as 
accións e os seus resultados, facilitando información coherente, efectiva e proporcionada 
dirixida a múltiples destinatarios, incluídos os medios de comunicación e o público. 

En concreto, as persoas beneficiarias das axudas estarán obrigadas a dar publicidade 
e identificar a participación das administracións públicas no financiamento dos proxectos e 
actividades subvencionables. Esta difusión realizarase de conformidade coas prescricións 
contidas no artigo 15.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no 
artigo 20 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da dita 
lei, e no Acordo de financiamento entre a Comisión Europea e o Reino de España na Orde 
HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de 
recuperación, transformación e resiliencia.

2. Para o adecuado cumprimento do previsto no artigo 10 do Acordo de financiamento, 
en todos os proxectos e subproxectos que se desenvolvan en execución do Plan de recu-
peración, transformación e resiliencia en carteis informativos, placas, publicacións impre-
sas e electrónicas, material audiovisual, páxinas web, anuncios e insercións en prensa, 
certificados, etc., deberanse incluír os seguintes logos que poden encontrarse na ligazón 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual:

1º. O emblema da Unión Europea, 

2º. Xunto co emblema da Unión, incluirase o texto «Financiado pola Unión Europea-
NextGenerationEU» xunto ao logo do PRTR.

3º. Teranse en conta as normas gráficas e as cores normalizadas establecidas no ane-
xo II do Regulamento de execución 821/2014, polo que se establecen disposicións de 
aplicación do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no 
que se refire ás modalidades concretas de transferencia e xestión das contribucións do 
programa, a presentación de información sobre os instrumentos financeiros, as caracte-
rísticas técnicas das medidas de información e comunicación das operacións, e o sistema 
para o rexistro e o almacenamento de datos. Tamén se pode consultar a seguinte páxina 
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web http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm e descargar distintos exemplos 
do emblema en https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download 

Toda a información relativa ao financiamento se deberá colocar nun lugar ben visible 
e accesible ao público, así como adecuar á actuación subvencionada, tanto na súa forma 
como na súa duración.

Para os efectos do cumprimento da obriga establecida no artigo 15 destas bases regula-
doras, no caso de actuacións anteriores á data da publicación desta orde de convocatoria, 
as persoas beneficiarias deberán dar publicidade do financiamento do proxecto median-
te carteis informativos, placas, publicacións impresas e electrónicas, material audiovisual, 
páxinas web, anuncios e insercións en prensa, certificados, etc. cos logos e lendas esta-
blecidos neste artigo.

Artigo 17. Subcontratación

Enténdese que unha persoa beneficiaria subcontrata cando concerta con terceiros a 
execución total ou parcial da actividade que constitúa o obxecto da subvención. Queda fóra 
deste concepto a contratación daqueles gastos en que teña que incorrer a persoa benefi-
ciaria para a realización por si mesma da actividade subvencionada. 

Será de aplicación o disposto nos artigos 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, e 43 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regula-
mento da Lei 9/2007. 

Faise especial indicación de que as persoas ou entidades subcontratadas non poderán 
estar vinculadas coa persoa solicitante salvo que concorran as seguintes circunstancias: 

1ª. Que a contratación se realice de acordo coas condicións normais de mercado. 

2ª. Que se solicite e conceda a súa autorización previa.

Artigo 18. Xustificación da subvención

1. O pagamento da subvención quedará condicionado á presentación, na forma sina-
lada no artigo 7 da convocatoria e ata o 31 de marzo de 2023, dunha copia da seguinte 
documentación:

a) Memoria xustificativa das actuacións desenvolvidas, asinada, que deberá conter:

– Unha memoria sobre o cumprimento das condicións e a finalidade para a cal se 
concedeu a subvención, na cal se describan de maneira detallada cada unha das ac-
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tuacións levadas a cabo e as datas en que se executaron, cunha avaliación de resul-
tados obtidos.

b) Memoria económica xustificativa do custo das actuacións desenvolvidas, asinada, 
que deberá conter:

– Unha relación, clasificada por actuacións e conceptos, dos gastos das actuacións des-
envolvidas, con indicación do acredor, o tipo de documento, o seu importe, data de emisión 
e data de pagamento (anexo XII).

– Os xustificantes dos investimentos: facturas dos provedores e demais documentos 
de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico-mercantil e con eficacia administrativa, 
nos termos que se establezan regulamentariamente (importe sen IVE e importe total), en 
relación cos gastos subvencionables, emitidas dentro do período comprendido entre o 1 
de xaneiro de 2022 e o 31 de marzo de 2023. No concepto deberase incluír, ademais da 
descrición dos gastos, a seguinte indicación: «Programa de modernización do comercio: 
Fondo Tecnolóxico (C13. I4)», agás no caso de actuacións anteriores á data de publicación 
desta orde de convocatoria.

Os gastos xustificaranse con facturas e demais documentos de valor probatorio equi-
valente no tráfico xurídico-mercantil ou con eficacia administrativa, pagados, en orixinal ou 
copias auténticas electrónicas. 

Cando a persoa beneficiaria non dispoña de facturas electrónicas para a xustificación da 
subvención, deberá achegar unha copia auténtica electrónica dos documentos orixinais en 
papel, de acordo cos procedementos que establece a normativa vixente. 

No obstante, neste procedemento admitiranse os documentos en papel ou copias debi-
damente compulsadas debido a circunstancias funcionais e/ou tecnolóxicas derivadas da 
implantación progresiva por parte da Administración xeral da Comunidade Autónoma en 
relación coa organización da emisión das copias auténticas electrónicas. 

– A xustificación dos pagamentos: acreditarase a través de transferencia bancaria, certi-
ficación 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 claramen-
te identificados o receptor e o emisor do pagamento, así como o número de factura obxecto 
do pagamento e a súa data. Non se admitirán os pagamentos en efectivo. 
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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) No caso de que as persoas se opoñan expresamente á consulta dos datos, certifi-
cacións expedidas polos organismos competentes, acreditativas de estar ao día no cum-
primento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e de non ter pendente de 
pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comu-
nidade Autónoma. Se o certificado dispón de código electrónico de verificación coa Admi-
nistración pública correspondente, poderase presentar o dito documento sen compulsar.

d) Declaración responsable doutras axudas (anexo XI). 

e) Declaración responsable de ausencia de conflito de intereses (DACI) (anexo IX).

f) Material fotográfico ou gráfico que evidencie a realización das actuacións e da publi-
cidade establecida no artigo 16 destas bases reguladoras.

2. Os órganos competentes da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, 
Industria e Innovación poderán solicitar as aclaracións ou informes relativos á xustificación 
dos investimentos que consideren convenientes, así como para dar cumprimento adecua-
do ao sistema de xestión do PRTR, informando do que sexa preciso para alimentar o dito 
sistema, así como as aplicacións informáticas ou bases de datos que a normativa autonó-
mica, nacional ou europea prevexa para a xestión, o seguimento e o control do financia-
mento e os obxectivos. 

Artigo 19. Pagamento

 1. Unha vez recibida a documentación xustificativa da subvención, os órganos com-
petentes da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, 
antes de proceder ao seu pagamento, comprobarán a adecuada xustificación da subven-
ción, así como a realización da actuación e o cumprimento da finalidade que determinou 
a concesión e, de ser o caso, realizarán as actuacións de comprobación materiais para 
verificar o cumprimento da actividade subvencionada. 

 2. O libramento da subvención aboarase nun único pagamento, mediante transferencia 
bancaria á entidade financeira ao número de conta designado pola persoa beneficiaria. 
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 3. As subvencións minoraranse proporcionalmente se o investimento xustificado é in-
ferior ao orzamento que serviu de base para a resolución de concesión, sempre que estea 
garantida a consecución do obxecto.

Artigo 20. Incumprimento, reintegros e sancións 

 1. Nos supostos de falta de xustificación, de concorrencia dalgunha das causas pre-
vistas no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou de incum-
primento 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 concesión, producirase a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subven-
ción, así como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro 
de demora correspondente desde o momento do pagamento da subvención, incluíndo a 
data en que se acorde a procedencia do reintegro. 

Procederá o reintegro parcial da axuda concedida cando, ao non cumprir a obriga esta-
blecida no artigo 15.1 destas bases reguladoras de manter a actividade durante catro anos, 
se aproxime de maneira significativa a ela, entendendo como tal ter mantido a actividade 
durante, polo menos, corenta meses e que a persoa beneficiaria acredite unha actuación 
inequivocamente tendente á satisfacción dos seus compromisos. A contía que se reintegra-
rá será proporcional ao tempo que reste para o cumprimento dos catro anos. 

 2. O procedemento para declarar a procedencia da perda deste dereito será o estable-
cido no artigo 38 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

 3. Incumprimento parcial: sempre que se cumpran os requisitos ou condicións esenciais 
tomados en conta na concesión das axudas, a Dirección Xeral de Comercio e Consumo 
poderá apreciar un incumprimento parcial e deberá resolver sobre o seu alcance aplicando 
a mesma ponderación que teña a condición incumprida na resolución de concesión e, se é 
o caso, establecendo a obriga de reintegro. 

O alcance do incumprimento determinarase proporcionalmente ao gasto deixado de 
practicar ou aplicado a conceptos distintos dos considerados subvencionables e, se é o 
caso, deberanse reintegrar as cantidades percibidas na dita proporción. 

Para os efectos do disposto no parágrafo anterior, deberase reintegrar o total da can-
tidade percibida para unha o varias actuacións establecidas no artigo 4 destas bases re-
guladoras cando o cumprimento de cada unha delas non acade o 60 % do investimento 
subvencionado. 
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 4. Ás persoas beneficiarias das subvencións reguladas nestas bases seralles de apli-
cación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da dita Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 21. Control e medidas antifraude

1. A Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación poderá 
levar a cabo as actividades de inspección que considere oportunas para controlar o cum-
primento das subvencións. 

2. Á parte do anterior, as subvencións estarán sometidas á función interventora e de 
control financeiro exercido pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos 
que establece o título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

Así mesmo, estará sometida ás actuacións de comprobación previstas na lexislación 
do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, así como ás dos servizos financeiros da 
Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo.

3. Calquera persoa que teña coñecemento de feitos que poidan ser constitutivos de frau-
de ou irregularidade en relación cos proxectos financiados con cargo a fondos procedentes 
da Unión Europea, como é o caso, poderá poñer os ditos feitos en coñecemento do Servizo 
Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) da Intervención Xeral da Administración do 
Estado, nos termos establecidos na Comunicación 1/2017, do 6 de abril, do citado servizo, 
a través da canle habilitada na web https://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/ 
planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/medidas-antifraude/snca-olaf. Sen 
prexuízo disto, tamén poderá empregar a canle de denuncias sobre irregularidades ou 
condutas de fraude, que terá a súa sede no Sistema integrado de atención á cidadanía 
(SIACI) (https://www.xunta.gal/sistema-integrado-de-atencion-a-cidadania?langId=gl_ES).

A detección de irregularidades pode implicar a aplicación de correccións financeiras e a 
solicitude de devolución dos importes percibidos indebidamente, segundo o establecido no 
Regulamento (UE) nº 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro 
de 2021, e na Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro.

4. Coa finalidade de dar cumprimento ás obrigas que o artigo 22 do Regulamento (UE) 
nº 241/2021 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, impón a 
España en relación coa protección dos intereses financeiros da Unión como beneficiaria 
dos fondos do MRR, a Dirección Xeral de Comercio e Consumo dispón dun plan específi-
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co de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude co fin de garantir que, no seu 
respectivo ámbito de actuación, os fondos correspondentes se utilizaron de conformidade 
coas normas aplicables, en particular no que se refire á prevención, detección e corrección 
da fraude, da corrupción e dos conflitos de intereses, segundo o estipulado no artigo 6 da 
Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro.

O dito plan divulgarase a través do Portal de transparencia da Xunta de Galicia.

Artigo 22. 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 indi-
cación da norma reguladora, a persoa beneficiaria, o crédito orzamentario, a contía e a 
finalidade da subvención. 

Non obstante o anterior, cando os importes das subvencións concedidas, individualmen-
te consideradas, sexan de contía inferior a 3.000 euros, non será necesaria a publicación 
no Diario Oficial de Galicia e será substituída pola publicación das subvencións concedi-
das na páxina web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e 
Innovación.

Artigo 23. Remisión normativa

Para todo o non previsto nestas bases aplicarase o previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia; no Regulamento desta lei, aprobado polo Decreto 11/2009, do 
8 de xaneiro; na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas; no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de 
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro; na Lei de orzamentos 
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia vixente na anualidade; no Regulamento (UE) 
nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 
107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE 
24.12.2013, L352/1); o Regulamento (UE) nº 2020/2094 do Consello, do 14 de decembro 
de 2020, polo que se establece un instrumento de recuperación da Unión Europea para 
apoiar a recuperación trala crise da COVID-19; no Regulamento (UE) nº 2021/241 do Par-
lamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Meca-
nismo de recuperación e resiliencia, así como no resto de normas da Unión Europea sobre 
a materia e estatais de desenvolvemento ou transposición daquelas.
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ANEXO II

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS PARA O PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DO COMERCIO: FONDO 
TECNOLÓXICO, NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E 
RESILIENCIA FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO

CO300G
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberase acreditar a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en 
calquera momento a través de Notifica.gal:

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

TIPO DE PERSOA SOLICITANTE

PERSOAS AUTÓNOMAS E 
PEQUENAS E MEDIANAS 
EMPRESAS COMERCIAIS

ASOCIACIÓNS DE 
COMERCIANTES

COMERCIANTE RETALLISTA

COMERCIANTE MAOIRISTA

OUTROS/AS COMERCIANTES SEN 
ESTABLECEMENTO COMERCIAL

CON ESTABLECEMENTO 
COMERCIAL

SEN ESTABLECEMENTO 
COMERCIAL

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE 
ÁMBITO MUNICIPAL

ASOCIACIÓN DE PERSOAS 
VENDEDORAS DE PRAZAS DE ABASTOS

FEDERACIÓN DE COMERCIANTES
PROVINCIAL

AUTONÓMICA

NOME PRINCIPAL

PÁXINA WEB

CNAE

IAE PRINCIPAL

Nº TOTAL DE ASOCIADOS

Nº DE LOCAIS

N° TOTAL ASOCIADOS

N° COMERCIOS ASOCIADOS

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II 
(continuación)

DATOS DO ENDEREZO DO ESTABLECEMENTO OU DOMICILIO FISCAL DA PERSOA SOLICITANTE

Persoa solicitante con establecemento comercial

Persoa solicitante sen establecemento comercial

ENDEREZO DO ESTABLECEMENTO

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DOMICILIO FISCAL DA PERSOA SOLICITANTE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DATOS DAS ACTUACIÓNS E INVERSIÓNS SOLICITADAS

PERSOA 
BENEFICIARIA PROGRAMA ACTUACIÓN

IMPORTE INVESTIMENTO 
(sen IVE)

SUBVENCIÓN 
(90 %)

Software de xestión de experiencia da clientela (aplicacións big data e 
análise de datos)
Etiquetaxe electrónica para lineais de venda

Tecnoloxía de control de stocks e tecnoloxía RFID

Xestor de colas automatizado

Sistemas de click and collect e locker dixitais

Probadores interactivos

Smart Retail Software para a xestión loxística do e-commerce

Solucións de ciberseguridade

Asistentes virtuais e sistemas dixitais interactivos (chatbots)

Aplicacións para dispositivos móbiles (m-commerce)

Persoas Terminais de autopagamento

autónomas e SUBTOTAL

pequenas e Escaparates virtuais con ou sen interacción coa clientela

medianas Andeis virtuais

empresas Visual Pantallas e mesas interactivas

comerciais      Merchandising Totems publicitarios

Encerados dixitais

Aplicacións de realidade virtual e aumentada

SUBTOTAL
Portas automáticas con sensores de proximidade que redunden nunha 
mellora da eficiencia enerxética no ámbito térmico do local

Green Store
Sistemas de iluminación enerxeticamente eficientes e sensores de 
presenza para a regulación automática de luces que melloren e 
optimicen o consumo de enerxía eléctrica
Sistemas de climatización do local enerxeticamente eficientes

SUBTOTAL

PERSOAS AUTÓNOMAS E PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS COMERCIAIS - TOTAL

Mupis dixitais, interactivos ou non, de sinalización e promoción das áreas comerciais

Ferramentas dixitais colaborativas entre os asociados

Asociacións Sistemas de click and collect e lockers dixitais

de Redes wifi nas áreas comerciais

comerciantes Redución de insumos por parte dos comercios e das persoas consumidoras nos 
establecementos mediante a implantación de alternativas respectuosas co medio ambiente
Elaboración e posta en marcha de procesos ecoeficientes para a correcta separación dos 
residuos e o seu posterior reciclado e valoración que inclúa a participación de todos os 
asociados
Proxectos de aplicación de solucións tecnolóxicas conxuntas para mellorar a eficiencia no 
consumo enerxético que inclúa a participación de todos os asociados

ASOCIACIÓNS DE COMERCIANTES - TOTAL

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

1.1. Liña de axuda destinada a persoas autónomas e pequenas e medianas empresas comerciais

No caso de agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio 
separado sen personalidade xurídica, os compromisos de execución asumidos por cada persoa integrante da agrupación e o importe de 
subvención que se aplicará por cada unha (anexo IV) (artigo 5.1.1.1.c)
Declaración responsable do cumprimento das condicións para o acceso a axuda (anexo III) (artigo 5.1.1.1.d)

Informe emitido pola Seguridade Social de todos os códigos de conta de cotización da persoa solicitante (situación de empresario/a 
individual) ou, se é o caso, acreditación de non estar inscrito como empresario/a (artigo 5.1.1.1.e)

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO AUTORIZO A CONSULTA

Acta, escritura ou documento de constitución e estatutos 
da entidade solicitante e, se e o caso, modificación deles 
debidamente legalizados (artigo 5.1.1.1.a)

SI NON

Poder bastante para actuar ante a administración da 
persoa representante da entidade solicitante ou modelo 
de representación para procedementos ante a Xunta de 
Galicia (artigo 5.1.1.1.b)

SI NON

1.2. Liña de axudas destinada a asociacións de comerciantes

 Composición actualizada da xunta directiva da entidade asociativa (artigo 5.1.1.2.c)

 Declaración responsable da persoa que ostenta a presidencia ou a representación da entidade solicitante de ter aprobadas as contas anuais 
pola xunta directiva da entidade asociativa nos tres últimos exercicios previos a esta orde de convocatoria (anexo III) (artigo 5.1.1.2.d)
 Declaración responsable da persoa que ostenta a presidencia ou a representación da entidade solicitante do número total de membros 
asociados e do número de comercios asociados (anexo III) (artigo 5.1.1.2.e)
Listado dos comercios asociados (artigo 5.1.1.2.e)

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO AUTORIZO A CONSULTA

Acta e estatutos de constitución e modificacións 
posteriores, se é o caso, e acreditación da súa inscrición 
no rexistro correspondente (artigo 5.1.1.2.a)

SI NON

Poder suficiente da persoa representante da entidade 
solicitante (artigo 5.1.1.2.b) SI NON

Documentación común ás liñas 1.1 e 1.2

Memoria detallada de cada unha das actuacións para as cales se solicita a subvención (anexo V) (artigo 5.1.1.3.a)

Facturas ou, no seu defecto, facturas pro forma ou orzamento detallado de gastos previstos para a realización de cada unha das 
actividades para as cales se solicita subvención (artigo 5.1.1.3.b)
Declaración responsable sobre o cumprimento do principio de non causar prexuízo significativo aos seis obxectivos medioambientais (DSNH) 
e de que as actuacións subvencionables cumpren a normativa ambiental autonómica, estatal e comunitaria (anexo VI) (artigo 5.1.1.3.c)
Declaración de cesión e tratamento de datos en relación coa execución de actuacións do Plan de recuperación, transformación e resiliencia 
(PRTR) (anexo VII) (artigo 5.1.1.3.d)
Declaración de compromiso en relación coa execución de actuacións do Plan de recuperación, transformación e resiliencia (PRTR)  
(anexo VIII) (artigo 5.1.1.3.e)
Compromiso de conceder os dereitos e os accesos necesarios para garantir que a Comisión, a Oficina Europea da Loita contra o Fraude 
(OLAF), o Tribunal de Contas Europeo, a Fiscalía Europea e as autoridades nacionais competentes exerzan as súas competencias (anexo III) 
(artigo 5.1.1.3.f)

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 recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

Certificado de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa Tesourería Xeral de Seguridade Social

Certificado de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa Facenda da Xunta de Galicia

Consulta de concesións de subvencións e axudas

Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas

Consulta de concesiones por la regla de minimis

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

NIF da entidade solicitante SI NON

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT para subvencións e axudas SI NON

Imposto de actividades económicas SI NON

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que eriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento das obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigo 6.1, letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, 
de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e as obrigas 
previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da 
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia. 

Destinatarias dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e 
resolución dos procedementos da súa competencia. A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos 
Europeos da Consellería de Facenda coa finalidade de realizar a xestión, seguimento, información, control, 
coordinación e estudo da execución e avaliación dos programas operativos dos fondos procedentes da Unión 
Europea na súa condición de organismo intermedio dos programas operativos en virtude das funcións atribuídas 
pola autoridade de xestión dos programas operativos segundo o disposto nos artigos 125, número 2, artigo 140, 
números 3 a 5, e anexo XIII, número 3, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e as súas disposicións de 
desenvolvemento. 

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 23 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de 
subvencións para o Programa de modernización do comercio: Fondo Tecnolóxico, no marco do Plan de recuperación, transformación e 
resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento 
CO300G).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Comercio e Consumo Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
CO300G - SUBVENCIÓNS PARA O PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DO COMERCIO: FONDO TECNOLÓXICO, NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1.1 Liña de axudas destinada a persoas autónomas e pequenas e medianas empresas comerciais: 

Que o establecemento comercial ou, no seu caso, o domicilio fiscal está na Comunidade Autónoma de Galicia. 
Que ten a condición de peme conforme o establecido no Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, 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 187, do 26 de 
xuño). 
Que a actividade principal do negocio correspóndese con algunha das actividades incluídas nos códigos 46 ou 47 da Clasificación nacional 
de actividades económicas 2009 (CNAE-2009) aprobada polo Real decreto 475/2007, do 13 de abril, polo que se aproba a Clasificación 
nacional de actividades económicas 2009 (CNAE-2009). 
Que a actividade principal está dada de alta nalgunha epígrafe do imposto de actividades económicas que se corresponde coas actividades 
incluídas nos CNAE 46 ou 47, agás as epígrafes 616, 654 e 655, así como calquera outra actividade económica que non se considere 
subvencionable de acordo co disposto nestas bases reguladoras. 
No caso de que no establecemento se exerzan de maneira simultánea actividades subvencionables con outras non subvencionables, que a 
actividade comercial subvencionable é a principal. 

1.2 Liña de axudas destinada a asociacións de comerciantes: 
Que ten entre os seus fins estatutarios a defensa dos intereses do sector comercial 
Que ten a sede social e o ámbito de actuación na Comunidade Autónoma de Galicia. 
Que ten unha antigüidade mínima de tres anos na data da publicación desta orde de convocatoria. 
No caso de asociacións de ámbito municipal, que ten o número mínimo de comercios asociados dados de alta nalgunha das epígrafes do IAE 
establecidas no artigo 3.1.1.1.c). 
No caso de asociacións de ámbito municipal, que o número de comercios asociados representa, como mínimo, o 40 % do número de socios 
da asociación. 
No caso de federacións, que ten ámbito provincial ou autonómico. 
No caso de federacións, que ten asociadas un mínimo de 15 asociacións de comerciantes que cumpren cos requisitos establecidos no artigo 
3.1.1.2.d). 
Que ten aprobadas as contas anuais pola xunta directiva da entidade asociativa nos tres últimos exercicios previos a esta orde de 
convocatoria. 
Que o número total de membros asociados e o número de comercios asociados correspóndese co indicado no anexo II.

Declaración común ás liñas 1.1 e 1.2 
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para os mesmos conceptos subvencionables e a mesma persoa beneficiaria financiada 
con fondos europeos.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas da mesma ou distinta consellería e entes dependentes para estes conceptos
subvencionables e a mesma persoa beneficiaria, que se relacionan a continuación:

ORGANISMO IMPORTE

2. Que, en relación coas axudas de minimis:
No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna ayuda de minimis.

Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:

NOME DA PERSOA INTEGRANTE DA AGRUPACIÓN ANO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE

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.

+

-

+

-
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ANEXO III 
(continuación)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
4. Que cumpre as condicións de acceso á axuda. 
5. Que non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
6. Que non está 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.
7. Que está 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, e que non ten débedas por reintegro de axudas, préstamos 
ou anticipos coa Administración, nin está suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha Decisión previa da Comisión Europea que 
declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado común. 

8. Que a empresa non ten a consideración de empresa en crise conforme á 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).

9. Que respecto a prohibición de subcontratación con terceiros nos que recaia algunha das condicións establecidas no artigo 27 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e 43 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007. 

10. Que concede os dereitos e os accesos necesarios para garantir que a Comisión, a Oficina Europea de Loita contra a Fraude (en diante OLAF), 
o Tribunal de Contas Europeo, a Fiscalía Europea e as autoridades nacionais competentes exerzan as súas competencias. 

11. 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 solicitude de autorización previstas no artigo 17 das 
bases reguladoras.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Comercio e Consumo
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ANEXO IV

DECLARACIÓN-COMPROMISO PARA OS EFECTOS DO SINALADO NO ARTIGO 8.3 DA LEI 9/2007, DE SUBVENCIÓNS DE GALICIA 
CO300G - SUBVENCIÓNS PARA O PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DO COMERCIO: FONDO TECNOLÓXICO, NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU 

(só no caso de agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio 
separado sen personalidade xurídica)

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

NOME DA PERSOA INTEGRANTE DA AGRUPACIÓN NIF
COTA DE 

PARTICIPACIÓN NA 
AGRUPACIÓN (%)

COMPROMISO DE 
EXECUCIÓN PARA 

ESTE PROXECTO (%)

IMPORTE 
APLICABLE DE 

SUBVENCIÓN (%)
SINATURA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento das obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigo 6.1, letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, 
de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e as obrigas 
previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da 
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas; na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia. 

Destinatarias dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e 
resolución dos procedementos da súa competencia. A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos 
Europeos da Consellería de Facenda coa finalidade de realizar a xestión, seguimento, información, control, 
coordinación e estudo da execución e avaliación dos programas operativos dos fondos procedentes da Unión 
Europea na súa condición de organismo intermedio dos programas operativos en virtude das funcións atribuídas 
pola autoridade de xestión dos programas operativos segundo o disposto nos artigos 125, punto 2, artigo 140, 
puntos 3 a 5, e anexo XIII, punto 3, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e as súas disposicións de 
desenvolvemento. 

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

+
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ANEXO IV 
(continuación)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Comercio e Consumo
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ANEXO V

MEMORIA DETALLADA DE CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS PARA AS CALES SE SOLICITA A SUBVENCIÓN

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DECLARA
1. Antecedentes

2. Descrición da actuación.

3. Obxectivos (deberá expoñer razoadamente a contribución de cada unha das actuacións a realizar en relación cos seguintes obxectivos que, no seu caso, sexan de aplicación): 
3.1. Capacidade do proxecto para mellorar a eficiencia no consumo enerxético e dos recursos e a sostibilidade: 

a) Contribución dos proxectos á mellora da calidade ambiental, a eficiencia enerxética e a economía circular. 
b) Redución do consumo de insumos por parte do comercio e das persoas consumidoras nos seus establecementos, e a substitución destes por outras alternativas máis respectuosas co medio ambiente. 
c) Optimización das operacións de distribución comercial, entrega e devolución do produto mediante a adopción de novas tecnoloxías e ecosistemas colaborativos que diminúan os custes e o impacto medio 

ambiental, prestando especial atención á última milla. 
d) Implantación de actuacións que implementen solucións tecnolóxicas para mellorar a eficiencia no consumo enerxético e doutros subministros nos establecementos comerciais, instauración de procesos con 

base tecnolóxica, eco-eficientes, de reciclado e reutilización de residuos. 
e) Instalación de fontes de enerxía renovable, o uso de tecnoloxías de nulo ou baixo potencial de quentamento atmosférico para a climatización, así como calquera outra actuación ou solución dirixida a 

incrementar a sostenibilidade e a eficiencia e que impliquen un avance cara unha economía baixa en carbono, a redución na xeración de residuos, a economía circular, o desperdicio cero e a adaptación 
ao cambio climático. 

CVE-DOG: hs5qm0i2-dmr3-nf51-axw2-rix900j06vz6
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ANEXO V 
(continuación)

3.2 Capacidade do proxecto para incorporar tecnoloxías que melloren o grao de dixitalización, a adaptación aos novos hábitos de consumo, a mellora do coñecemento e relación coa clientela, e a súa 
fidelización. Deberá expoñer razoadamente a contribución de cada unha das actuacións a realizar en relación cos seguintes obxectivos: 

a) Mellora do grao de dixitalización da entidade beneficiaria impactando na súa xestión interna. 
b) Mellora do grao de dixitalización da entidade beneficiaria impactando na súa estratexia de negocio. 
c) Incorporación de novas tecnoloxías para a mellora do coñecemento e relación do/da cliente/a, fomentando a fidelización do mesmo. 
d) Adaptación aos novos hábitos de consumo. 
e) Mellora da experiencia de compra do/da usuario/a en liña e no establecemento físico. 

3.3 Capacidade do proxecto para crear valor engadido. A persoa solicitante deberá demostrar fidedignamente a novidade que supón o seu proxecto ao igual que as súas potencialidades para crear valor engadido.

3.4. Outro.

4. Data de realización.

5. Orzamento de investimento total (desenvolvido por cada actuación e expresado sen IVE).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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ANEXO VI

DECLARACIÓN DO CUMPRIMENTO DO PRINCIPIO DE NON CAUSAR DANO SIGNIFICATIVO A NINGÚN DOS OBXECTIVOS AMBIENTAIS 
ESTABLECIDOS NO REGULAMENTO (UE) Nº 2020/852, DO 18 DE XUÑO (PRINCIPIO DO NO SIGNIFICANT HARM DNSH)

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
Que presentou solicitude de axudas para o Programa de modernización do comercio: Fondo Tecnolóxico no marco do PRTR financiado pola 
Unión Europea-NextGenerationEU e que as actuacións cumpren o seguinte: 

A. As actividades que se desenvolven non ocasionan un prexuízo significativo aos seguintes obxectivos ambientais, segundo o artigo 17 do 
Regulamento (UE) nº 2020/852 relativo ao establecemento dun marco para facilitar os investimentos sustentables mediante a 
implantación dun sistema de clasificación (ou taxonomía) das actividades económicas ambientalmente sustentables:  
1. Mitigación do cambio climático. 
2. Adaptación ao cambio climático. 
3. Uso sustentable e protección dos recursos hídricos e mariños. 
4. Economía circular, incluídos a prevención e a reciclaxe de residuos. 
5. Prevención e control da contaminación á atmosfera, á auga ou ao chan. 
6. Protección e restauración da biodiversidade e os ecosistemas. 

B. As actividades adecúanse, no seu caso, ás características e condicións fixadas para a medida e submedida da compoñente e reflectidas no 
Plan de recuperación, transformación e resiliencia. 

C. As actividades que se desenvolven no proxecto cumprirán a normativa ambiental vixente que resulte de aplicación. 

D. As actividades que se desenvolven non están excluídas para o seu financiamento polo plan conforme á guía técnica sobre a aplicación do 
principio de «non causar un prexuízo significativo» en virtude do Regulamento relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia 
(2021/C 58/01) (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014), por Proposta de decisión de execución do consello relativa 
á aprobación da avaliación do Plan de recuperación e resiliencia de España (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.
pdf) e ao seu correspondente anexo (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf): 

1. Construción de refinerías de cru, centrais térmicas de carbón e proxectos que impliquen a extracción de petróleo ou gas natural, 
debido ao prexuízo ao obxectivo de mitigación do cambio climático. 

2. Actividades relacionadas cos combustibles fósiles, incluída a utilización ulterior dos mesmos, excepto os proxectos relacionados coa 
xeración de electricidade e/o calor utilizando gas natural, así como coa infraestrutura de transporte e distribución conexa, que 
cumpran as condicións establecidas no anexo III da guía técnica da Comisión Europea. 

3. Actividades e activos no marco do réxime de comercio de dereitos de emisión da UE (RCDE) en relación coas cales se prevexa que as 
emisións de gases de efecto invernadoiro que van provocar non se situarán por baixo dos parámetros de referencia pertinentes. Cando 
se prevexa que as emisións de gases de efecto invernadoiro provocadas pola actividade subvencionada non van ser significativamente 
inferiores aos parámetros de referencia, deberá facilitarse unha explicación motivada respecto diso. 

4. Compensación dos custos indirectos do RCDE. 
5. Actividades relacionadas con entulleiras de residuos e incineradoras, esta exclusión non se aplica ás accións en plantas dedicadas 

exclusivamente ao tratamento de residuos perigosos non reciclábeis, nin nas plantas existentes, cando as devanditas accións teñan por 
obxecto aumentar a eficiencia enerxética, capturar os gases de escape para o seu almacenamento ou utilización, ou recuperar 
materiais das cinzas de incineración, sempre que tales accións non conleven un aumento da capacidade do tratamento de residuos das 
plantas ou unha prolongación da súa vida útil; estes pormenores deberán xustificarse documentalmente para cada planta. 

6. Actividades relacionadas con plantas de tratamento mecánico-biolóxico, esta exclusión non se aplica ás accións en plantas de 
tratamento mecánico-biolóxico existentes, cando as devanditas accións teñan por obxecto aumentar a súa eficiencia enerxética ou o 
seu reacondicionamiento para operacións de reciclaxe de residuos separados, como a compostaxe e a dixestión anaerobia de 
biorresiduos, sempre que tales accións non conleven un aumento da capacidade do tratamento de residuos das plantas ou a unha 
prolongación da súa vida útil; estes pormenores deberán xustificarse documentalmente para cada planta. 

7. Actividades en que a eliminación a longo prazo de residuos poida causar danos ao ambiente. 

E. As actividades que se desenvolven non causan efectos directos sobre o ambiente, nin efectos indirectos primarios en todo o seu ciclo de 
vida, entendendo como tales aqueles que puidesen materializarse tras a súa finalización, unha vez realizada a actividade. 

O incumprimento dalgún dos requisitos establecidos nesta declaración dará lugar á obriga de devolver as cantidades percibidas e os intereses de 
demora correspondentes. 

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO
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ANEXO VII

DECLARACIÓN DE CESIÓN E TRATAMENTO DE DATOS EN RELACIÓN COA EXECUCIÓN DE ACTUACIÓNS DO PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA (PRTR)

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
Coñecer a normativa que é de aplicación, en particular os seguintes puntos do artigo 22, do Regulamento (UE) nº 2021/241 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia:  
1. A letra d) do punto 2: recabar, para efectos de auditoría e control do uso de fondos en relación coas medidas destinadas á execución de 

reformas e proxectos de investimento no marco do Plan de recuperación e resiliencia, nun formato electrónico que permita realizar procuras 
e nunha base de datos única, as categorías harmonizadas de datos seguintes: 
i. O nome do perceptor final dos fondos; 
ii. O nome do contratista e do subcontratista, cando o perceptor final dos fondos sexa un poder adxudicador de conformidade co Dereito da 

Unión ou nacional en materia de contratación pública; 
iii. Os nomes, apelidos e datas de nacemento dos titulares reais do perceptor dos fondos ou do contratista, segundo defínese no artigo 3, 

punto 6, da Directiva (UE) nº 2015/849 do Parlamento Europeo e do Consello (26); 
iv. Unha lista de medidas para a execución de reformas e proxectos de investimento no marco do Plan de recuperación e resiliencia, xunto 

co importe total do financiamento público de ditas medidas e que indique a contía dos fondos desembolsados no marco do Mecanismo e 
doutros fondos da Unión. 

2. Punto 3: Os datos persoais mencionados no apartado 2, letra d), do presente artigo só serán tratados polos Estados membros e pola Comisión 
para os efectos e duración da correspondente auditoría da aprobación da xestión orzamentaria e dos procedementos de control relacionados 
coa utilización dos fondos relacionados coa aplicación dos acordos a que se refiren os artigos 15, epígrafe 2, e 23, punto 1. No marco do 
procedemento de aprobación da xestión da Comisión, de conformidade co artigo 319 do TFUE, o Mecanismo estará suxeito á presentación de 
informes no marco da información financeira e de rendición de contas integrada a que se refire o artigo 247 do Regulamento financeiro e, en 
particular, por separado, no informe anual de xestión e rendemento. 

Conforme ao marco xurídico exposto, manifesta acceder á cesión e tratamento dos datos cos fins expresamente relacionados nos artigos 
citados. 

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
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ANEXO VIII

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN COA EXECUCIÓN DE ACTUACIÓNS DO PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA (PRTR)

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

Que manifesta o compromiso da persoa/entidade que representa cos estándares máis esixentes en relación co cumprimento das normas 
xurídicas, éticas e morais, adoptando as medidas necesarias para previr e autoridades que proceda os incumprimentos observados. 
Adicionalmente, atendendo ao contido do PRTR, comprométese a respectar os principios de economía circular e evitar impactos negativos 
significativos no medio ambiente (DNSH polas súas siglas en inglés do no significant harm) na execución das actuacións levadas a cabo no marco 
do devandito plan, e manifesta que non incorre en dobre financiación e que, de ser o caso, non lle consta risco de incompatibilidade co réxime 
de axudas de Estado.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
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ANEXO IX

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLITO DE INTERESES (DACI). BENEFICIARIO 
 CO300G - SUBVENCIÓNS PARA O PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DO COMERCIO: FONDO TECNOLÓXICO, NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
Primeiro.　Estar informada da normativa aplicable aos fondos do Mecanismo de recuperación e resiliencia, e especificamente de que o artigo 
61.3 Conflito de intereses, do Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xullo (Regulamento 
financeiro da UE) establece que existirá conflito de intereses cando o exercicio imparcial e obxectivo das funcións véxase comprometido por 
razóns familiares, afectivas, de afinidade política ou nacional, de interese económico ou por calquera motivo directo ou indirecto de interese 
persoal. 

Segundo. Estar informada de que o artigo 23 Abstención, da Lei 40/2015, de 1 outubro, de réxime xurídico do sector público, establece que 
deberán absterse de intervir no procedemento as autoridades e o persoal ao servizo das administracións en quen se dea algunhas das 
circunstancias sinaladas no punto seguinte, sendo estas: 

a) Ter interese persoal no asunto de que se trate ou noutro en cuxa resolución puidese influír a daquel; ser administrador de sociedade ou 
entidade interesada, ou ter cuestión litixiosa pendente con algún interesado. 
b) Ter un vínculo matrimonial ou situación de feito asimilable e o parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grao ou de afinidade 
dentro do segundo, con calquera dos interesados, cos administradores de entidades ou sociedades interesadas e tamén cos asesores, 
representantes legais ou mandatarios que interveñan no procedemento, así como compartir despacho profesional ou estar asociado con estes 
para o asesoramento, a representación ou o mandato. 
c) Ter amizade íntima ou inimizade manifesta con algunha das persoas mencionadas no punto anterior. 
d) Intervir como perito ou como testemuña no procedemento de que se trate. 
e) Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no asunto, ou prestarlle nos dous últimos anos servizos 
profesionais de calquera tipo e en calquera circunstancia ou lugar. 

Terceiro. Que a entidade que representa non se atopa incursa en ningunha situación que poida cualificarse de conflito de intereses das 
indicadas no artigo 61.3 do Regulamento Financeiro da UE e que non concorre na súa/s persoa/s ningunha causa de abstención do artigo 23.2 da 
Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público que poida afectar o procedemento de concesión. 

Cuarto. Que se compromete a poñer en coñecemento do órgano concedente, sen dilación, calquera situación de conflito de intereses que dea 
ou puidese dar lugar ao devandito escenario. 

Quinto. Que coñece que unha declaración de ausencia de conflito de intereses que se demostre que sexa falsa, carrexará as consecuencias 
administrativas e/o xudiciais que estableza a normativa de aplicación.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
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ANEXO X

SOLICITUDE DE ANTICIPO 
(só para a fase de xustificación) 

 CO300G - SUBVENCIÓNS PARA O PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DO COMERCIO: FONDO TECNOLÓXICO, NO  MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
Que lle sexa concedido, en aplicación do artigo 6 da Orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de 
concorrencia non competitiva, de subvencións para o Programa de modernización do comercio: Fondo Tecnolóxico, no marco do Plan de 
recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede a súa convocatoria para o ano 2022, 
un anticipo da subvención concedida polo seguinte importe: 

  

Porcentaxe do anticipo solicitado:  

  

Importe da garantía:                                (o importe da garantía será do 110 % do importe do anticipo solicitado)

%

€

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA CON ESTA SOLICITUDE
Anexo XI Declaración doutras ayudas

Resgardo orixinal do depósito da garantía na Caixa Xeral de Depósitos, só no caso de que a subvención concedida sexa superior a 18.000,00 €

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
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ANEXO XI

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS 
(só para a fase de xustificación) 

 CO300G - SUBVENCIÓNS PARA O PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DO COMERCIO: FONDO TECNOLÓXICO, NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

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 os mesmos conceptos subvencionables e a mesma persoa beneficiaria financiada 
con fondos europeos.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas da mesma ou distinta consellería e entes dependentes para os mesmos conceptos 
subvencionables e a mesma persoa beneficiaria, que se relacionan a seguir:

ORGANISMO IMPORTE

2. Que, en relación coas axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu ninguna axuda de minimis.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:

NOME DA PERSOA INTEGRANTE DA AGRUPACIÓN ANO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE

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 non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
4. Que non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, 

do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
5. Que está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao 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, e que non ten débedas por reintegro de axudas, préstamos 
ou anticipos coa Administración, nin está suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha Decisión previa da Comisión Europea que 
declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
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ANEXO XII

INVESTIMENTOS XUSTIFICADOS 
 CO300G - SUBVENCIÓNS PARA O PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DO COMERCIO: FONDO TECNOLÓXICO, NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

ACTUACIÓN Nº FACTURA DATA DE 
EXPEDICIÓN

DATA DE 
PAGAMENTO EXPEDIDOR

IMPORTE 
INVESTIMENTO  

(sen IVE)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
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