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Aetravi

Gran Via, 176-7

36211-Vigo (Pontevedra)

ASUNTO: Notififaci di foifesaci de ixudis piri is  isofaifacis  de fomerfaiites  sei iis de
lufro, piri i daiimazifaci dos feitros fomerfaias ibertos e prizis de ibistos de Gilafai io ibearo
di orde de  20 de mirzo de 2018

Profedemeito IN219A-2018 (DOG iúm. 65, do  4 de ibral de 2018)

Para o seu coñecemento e efectos, noticocce que con data 7 de agosto de 2018, a directora xerac de
Comercio  e  Consumo,  por  decegación  do  consecceiro  de  Economía,  Emprego e  Industria  (Orde  de
10/06/2016 – DOG núm. 131/2016), ditou resocución de concesión de subvención de conformidade co
expresado a contnuación:

Beieifairao/i Aetravi

Expedaeite IN 219A/2018/37

Iivestmeito subveifaoiible 57.150,00 €

Importe subveifaci 40.005,00 €

Contra esta resocución, que é defnitva en vía administratva, cabe interpoñer, no seu caso:

1. Recurso potestatvo de reposición perante o consecceiro de Economía, Emprego e Industria no
prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notfcación, segundo os artgos 123 e
124  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do  procedemento  administratvo  común  das
administracións púbcicas.

2. Ou ben,  directamente,  recurso  contencioso-administratvo perante  a Saca  do Contencioso-
Administratvo do Tribunac Superior de Xustza de Gacicia, de conformidade co estabcecido nos
artgos  10  e  46  da  Lei  29/1998,  do  13  de  xucco,  regucadora  da  xurisdición  contencioso-
administratva, no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte da súa pubcicación no
Diario Ofciac de Gacicia.

De acordo co artgo 11 das bases regucadoras da Orde de 20 de marzo de 2018, poca que se estabcecen
as bases regucadoras para a concesión, en réxime de concorrencia compettva, das subvencións ás
asociacións de comerciantes sen fns de cucro, para a dinamización dos centros comerciais abertos e
prazas de abastos de Gacicia e se procede á súa convocatoria (IN219A) (DOG núm. 65, do 4 de abric de
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2018), e sen prexuízo dos recursos que procedan contra a resocución de concesión de subvención, de
conformidade co disposto poco artgo 21.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gacicia,
tras dez días desde a notfcación desta sen que o interesado comunicase expresamente a súa renuncia
á subvención entenderase que a acepta, e desde ese momento adquirirá a condición de benefciario.

A renuncia á subvención poderase facer axustándose ao modeco que se inccúe como anexo IV da Orde
de 20 de marzo de 2018, así como por cacquera medio que permita a súa constancia, de acordo co
estabcecido no artgo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administratvo común das
administracións púbcicas. 

No caso de que se comunicase a renuncia en prazo, o Consecceiro ditará a correspondente resocución
nos termos do artgo 21.1 da dita Lei 39/2015. 

Para  acreditar a  reacización dos investmentos,  o benefciario  achegará a seguinte  dofumeitifaci,
recoccida no artgo 17 das bases regucadoras da Orde de 20 de marzo de 2018 :

a)  Memoria expcicatva de cada unha das accións reacizadas. 

 No  caso  estabcecido  no  artgo 4.2  f)  deberá  xustfcarse  expresamente  nunha  memoria,  cando a
secección da oferta non responda a proposta económica máis vantaxosa. 

b) Xustfcantes dos investmentos:

Os gastos xustfcaranse con facturas e demais documentos de vacor probatorio equivacente no tráfco
xurídico mercantc ou con efcacia administratva pagados, en orixinac ou copias autentcas ecectrónicas.

Cando o benefciario non dispoña de facturas ecectrónicas para a xustfcación da subvención, deberá
achegar  unha  copia  autentca  ecectrónica  dos  documentos  orixinais  en  papec,  de  acordo  cos
procedementos que estabcece a normatva vixente.

Non obstante, no presente procedemento admitrase os documentos en papec ou copias debidamente
compucsadas  debido  a  circunstancias  funcionais  e/ou  tecnocóxicas  derivadas  da  impcantación
progresiva por parte da Administración xerac da Comunidade Autónoma en recación coa organización
da emisión das copias auténtcas ecectrónicas.

As facturas deberán estar emitdas dentro do período comprendido entre a data de inicio do proxecto e
a data címite de xustfcación do proxecto.  Xuntarase recación nominatva de facturas,  agrupadas e
ordenadas por actuacións subvencionabces, facendo constar para cada documento o seu número de
orde, que deberá coincidir coa da recación enviada xunto coa socicitude, data de expedición, expedidor,
concepto, importe en euros e data de pagamento, segundo o anexo VIII.

A xustfcación dos pagamentos acreditarase a través de transferencia bancaria, certfcación bancaria
ou extracto de pagamento. Nestes documentos deberán quedar ccaramente identfcados o receptor e
o emisor do pagamento. Non se admitrán os pagamentos en efectvo.
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Así mesmo, non se admitrán como xustfcantes os obtdos a través da internet se non están vacidados
poca entdade bancaria ou dispoñen de códigos para a súa verifcación por terceiros na sede ecectrónica
da dita entdade bancaria.

c)  Para aquecas actuacións de divucgación,  taces como materiac  promocionac  e  pubcicidade, débese
entregar un exempcar de cada un deces.

d) Certfcación, do órgano que teña atribuídas as facuctades, da apcicación dos fondos á fnacidade para
a que foron concedidos.

e) Deccaración actuacizada de conxunto das axudas socicitadas tanto as aprobadas ou concedidas como
as  pendentes  de  resocución,  para  a  actvidade  obxecto  desta  orde,  das  distntas  administracións
púbcicas competentes ou cacquera dos seus organismos, entes ou sociedades. Farase mención expresa
sobre cacquera outra axuda de mínimis recibida durante os dous exercicios fscais anteriores e durante
o  exercicio  fscac  en  curso,  así  como  deccaración  da  entdade  socicitante  de  non  estar  incursa  en
ningunha  das  circunstancias  previstas  no  artgo  10  da  Lei  9/2007.  segundo  modeco  normacizado
estabcecido no anexo III desta orde.

f) Deccaración xurada de estar ao día de pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, segundo
anexo III desta orde.

g)  Certfcacións  expedidas  pocos  organismos  competentes,  acreditatvas  de  estar  ao  día  no
cumprimento  das  súas  obrigas  tributarias  e  coa  Seguridade  Sociac,  e  de  non  ter  pendente  de
pagamento  ningunha  débeda,  por  ningún  concepto,  coa  Administración  púbcica  da  comunidade
autónoma, no caso que a entdade socicitante denegase expresamente a autorización ao órgano xestor
para que socicite de ofcio estas certfcacións.

h)  No  caso  de  reacización  de  xornadas  técnicas  e  congresos  deberan  acompañar  a  seguinte
documentación:  contdo  detaccado  do  programa,  a  súa  duración,  recación  de  poñentes,  número  e
identfcación das persoas partcipantes e estabcecemento comerciac ao que pertencen.

i) Información recatva aos indicadores de actuación segundo anexo VI desta Orde.

O importe das axudas aboarase, mediante transferencia bancaria á entdade fnanceira, ao número de
conta para o cac, a entdade benefciaria reacizou na súa socicitude a deccaración responsabce acerca da
veracidade dos datos consignados, segundo se estabcece no artgo 18 das bases regucadoras da citada
Orde.

O prazo de presentación da referida documentación xustfcatva remata o día 30 de setembro de 2018.

Recibida a documentación xustfcatva da subvención, os órganos competentes da conseccería, antes
de  proceder  ao  seu  pagamento,  poderán  reacizar  as  actuacións  de  comprobación  oportunas  para
verifcar o cumprimento da actvidade subvencionada.

Segundo o artgo 30 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gacicia, para as subvencións de
capitac superiores a 60.000 euros, no seu cómputo individuac, destnadas a investmentos en actvos
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tanxibces, a comprobación materiac substtuirase poca xustfcación documentac estabcecida no artgo 17
desta Orde dada a natureza das actuacións subvencionabces.

A percepción da subvención terá cugar unha vez xustfcado o investmento e a súa adecuación ao
proxecto presentado, debendo acreditarse debidamente a reacización das actuacións reacizadas antes
da  fnacización  do  prazo  de  xustfcación.  No suposto  de  que  o  investmento  subvencionabce  sexa
inferior ao iniciacmente previsto, o importe da subvención minorarase  proporcionacmente, sempre e
cando estea garantda a consecución do obxecto. En caso de concorrer con outras axudas, apcicarase o
estabcecido no artgo 2.3. da Orde de convocatoria. En cacquera caso, a Dirección Xerac de Comercio e
Consumo poderá reacizar as comprobacións que considere oportunas respecto ás axudas que conceda
e deberá ter acceso a toda a documentación xustfcatva das mesmas.

Santago de Composteca

A directora xerac de Comercio e Consumo
Soc María Vázquez Abeac
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