
ANEXO IV

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS PARA A APERTURA DE NOVOS ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

IN217A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

CARGO

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

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)

SITUACIÓN DO ESTABLECEMENTO PARA O CAL SE SOLICITA A AXUDA
ENDEREZO DO ESTABLECEMENTO

PROVINCIA CONCELLO M2 SUPERFICIE COMERCIAL

PERSOA DE CONTACTO
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO INVESTIMENTO E CONTÍA SOLICITADA

Actuación Importe investimento
Importe subvención 

solicitada (máximo 50 % do 
investimento)

Acondicionamento do local comercial (investimento máximo 12.000 €)

Mellora da imaxe exterior, moblaxe e equipamento comercial (investimento máximo 
6.000 €)

Investimento en tecnoloxías da información e da comunicación (investimento máximo 
2.000 €)

TOTAL



A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1) Que respecta 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. 
Que as persoas ou entidades subcontratadas para a execución total ou parcial da actividade que constitúe o obxecto da subvención (sinale 
cunha "X" o que proceda):  
  
  
  
  
  
2) Que a devandita empresa non ten a consideración de empresa en crise conforme a definición prevista no artigo 1 número 7 do Regulamento 
(CE) nº 800/2008, do 6 de agosto, da Comisión en relación as pemes e conforme o disposto no número 2.1 das directrices comunitarias sobre 
axudas estatais de salvamento e de reestruturación de empresas en crise (2004/C 244/02) en relación coas grandes empresas. 
  
3) Que para a actuación obxecto de solicitude de subvención, se compromete á utilización da lingua galega en todas as relacións que o 
interesado manteña coa Administración autonómica como consecuencia do procedemento administrativo polo que se concede esta subvención, 
así como nas actividades para as cales se solicita a axuda, sempre que a natureza destas o permita. 
 
 
4) Que o seu local comercial non supera os 150 m2 de superficie comercial destinada á exposición e venda ao público (esta limitación non será 
de aplicación para as actividades encadradas nas epígrafes 653.1 e 663). 
  
5) Autorizo a Dirección Xeral de Comercio a: 
- De conformidade co artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, a obter da Axencia 
Estatal da Administración Tributaria os epígrafes do IAE nas que figura de alta a entidade solicitante.

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 da orde 
de convocatoria.

SI NON

SI NON

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU QUE SE DECLARA QUE ESTÁ EN PODER DA ADMINISTRACIÓN
Anexo V

Anexo VII (só no caso de que o solicitante sexa unha comunidade de bens, sociedade civil ou calquera outro tipo de unidade económica ou 
patrimonio separado).

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

No caso de persoa física e só no caso de non autorizar a súa verificación, 
documentación acreditativa da personalidade da entidade solicitante (DNI).

No caso de persoas xurídicas NIF da entidade solicitante.

Acta, escritura ou documento de constitución e estatutos da entidade 
solicitante.

Só no caso de non autorizar a súa verificación, documentación acreditativa da 
personalidade (DNI) do representante legal da entidade solicitante.
Poder bastante para actuar ante a Administración do representante legal da 
entidade solicitante.
Só no caso de non autorizar o órgano xestor a súa petición, certificación 
expedida pola Axencia Tributaria en que consten as epígrafes do IAE en que 
figura de alta a entidade solicitante.
Só no caso de non autorizar o órgano xestor a súa petición, certificacións 
expedidas polos organismos competentes, acreditativas de estar ao día no 
cumprimento dos seus deberes coa Axencia Estatal da Administración 
Tributaria, a Tesouraría da Seguridade Social e a Consellería de Facenda.
Se é o caso, TC2 do mes anterior á presentación da solicitude ou certificación 
da Seguridade Social de non existencia de traballadores.
Memoria de cada unha das actividades para as cales se solicita subvención, que 
incluirá a súa descrición, obxectivos e valoración das actuacións que se 
pretenden executar, acompañada de documentos gráficos.
Facturas, facturas pro forma ou orzamentos detallados dos gastos previstos.

Título de propiedade, cesión ou doazón, ou ben copia do contrato de 
alugamento ou traspaso a nome do solicitante, do local comercial.
Se é o caso, certificado/s da/s entidade/s bancaria/s onde figure que o 
solicitante posúe medios de pagamento electrónicos.

ANEXO IV 
(Continuación)



ANEXO IV 
(Continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU QUE SE DECLARA QUE ESTÁ EN PODER DA ADMINISTRACIÓN

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Se é o caso, certificado expedido polo órgano competente de estar integrado 
nun centro comercial aberto ou asociación de comerciantes ou empresarios.

Se é o caso, copia do documento acreditativo de rexistro como demandante de 
emprego no servizo público de emprego.

Autorizo a Dirección Xeral de Comercio, de conformidade cos artigos 35 letra f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a 
habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, á consulta da 
documentación indicada anteriormente. 
Así mesmo, declaro que a dita documentación se mantén vixente na actualidade e que non transcorreron máis de cinco anos desde a 
finalización do procedemento a que corresponden.

Autorizo a Dirección Xeral de Comercio, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do solicitante 
no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co 
previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de 
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, a Dirección Xeral de Comercio publicará na súa páxina web oficial a 
relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, 
como consecuencia delas, se poidan impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a 
autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste 
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido 
a este centro directivo como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 27 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva, de 
subvencións para a apertura de novos establecementos comerciais e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (código de procedemento 
IN217A).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Comercio
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DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
CARGO
ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
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)
SITUACIÓN DO ESTABLECEMENTO PARA O CAL SE SOLICITA A AXUDA
ENDEREZO DO ESTABLECEMENTO
PROVINCIA
CONCELLO
M2 SUPERFICIE COMERCIAL
PERSOA DE CONTACTO
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
DATOS DO INVESTIMENTO E CONTÍA SOLICITADA
Actuación
Importe investimento
Importe subvención solicitada (máximo 50 % do investimento)
Acondicionamento do local comercial (investimento máximo 12.000 €)
Mellora da imaxe exterior, moblaxe e equipamento comercial (investimento máximo 6.000 €)
Investimento en tecnoloxías da información e da comunicación (investimento máximo 2.000 €)
TOTAL
A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1) Que respecta 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.
Que as persoas ou entidades subcontratadas para a execución total ou parcial da actividade que constitúe o obxecto da subvención (sinale cunha "X" o que proceda): 
 
 
 
 
 
2) Que a devandita empresa non ten a consideración de empresa en crise conforme a definición prevista no artigo 1 número 7 do Regulamento (CE) nº 800/2008, do 6 de agosto, da Comisión en relación as pemes e conforme o disposto no número 2.1 das directrices comunitarias sobre axudas estatais de salvamento e de reestruturación de empresas en crise (2004/C 244/02) en relación coas grandes empresas.
 
3) Que para a actuación obxecto de solicitude de subvención, se compromete á utilización da lingua galega en todas as relacións que o interesado manteña coa Administración autonómica como consecuencia do procedemento administrativo polo que se concede esta subvención, así como nas actividades para as cales se solicita a axuda, sempre que a natureza destas o permita.
4) Que o seu local comercial non supera os 150 m2 de superficie comercial destinada á exposición e venda ao público (esta limitación non será de aplicación para as actividades encadradas nas epígrafes 653.1 e 663).
 
5) Autorizo a Dirección Xeral de Comercio a:
- De conformidade co artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, a obter da Axencia Estatal da Administración Tributaria os epígrafes do IAE nas que figura de alta a entidade solicitante.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU QUE SE DECLARA QUE ESTÁ EN PODER DA ADMINISTRACIÓN
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
ANO
ANEXO IV
(Continuación)
ANEXO IV
(Continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU QUE SE DECLARA QUE ESTÁ EN PODER DA ADMINISTRACIÓN
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
ANO
Autorizo a Dirección Xeral de Comercio, de conformidade cos artigos 35 letra f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, á consulta da documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación se mantén vixente na actualidade e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que corresponden.
Autorizo a Dirección Xeral de Comercio, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, a Dirección Xeral de Comercio publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, se poidan impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido a este centro directivo como responsable do ficheiro.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 27 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a apertura de novos establecementos comerciais e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (código de procedemento IN217A).
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Dirección Xeral de Comercio
	Nome da persoa de contacto / Nombre de la persona de contacto: 
	NIF da persoa de contacto / NIF de la persona de contacto: 
	Tipo de vía: 
	Enderezo do establecemento / Dirección del establecimiento: 
	Número: 
	Bloque: 
	Piso: 
	Porta / Puerta: 
	Código postal / Código postal: 
	Provincia / Provincia: 
	Concello / Ayuntamiento: 
	Concello / Ayuntamiento: 
	Localidade / Localidad: 
	Teléfono / Teléfono: 
	Fax: 
	Enderezo electrónico / Correo electrónico: 
	Primeiro apelido da persoa de contacto / Primer apellido de la persona de contacto: 
	Segundo apelido da persoa de contacto / Segundo apellido de la persona de contacto: 
	Cargo do representante / Cargo del representante: 
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