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III. Outras disposicións
Instituto Galego de Promoción Económica
RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2021 pola que se modifica a Resolución
do 26 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello
de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a instalación,
reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e
restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para
o servizo de consumo no domicilio, cofinanciadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia
2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non
competitiva para o ano 2021 (código de procedemento IG524E).
Mediante a Resolución do 26 de novembro de 2020 publicouse no DOG do 3 de decembro de 2020 o Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das
axudas para a instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de
hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para
o servizo de consumo no domicilio, e convoca as ditas axudas en réxime de concorrencia
non competitiva. O programa está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
Nesa resolución establécese que o crédito dispoñible para o programa é de
3.000.000 de €. As previsións de asignación de axudas levan a estimar que, para atender a
maior cantidade de solicitudes posible será necesaria unha ampliación orzamentaria por un
CVE-DOG: qe0bydt6-qcu7-n1o4-5yh0-ggkixxj2uzf4

importe de 4.000.000 de €. Para iso, dado que a convocatoria está nunha fase de xestión
inicial no que a operación Feder non está finalizada, proponse reconducir as bases reguladoras e o financiamento da convocatoria cara ao eixe REACT-UE, por entender que responde plenamente aos obxectivos perseguidos por este novo eixe, e permitirá incrementar
o financiamento da convocatoria cos fondos REACT adicionais dispoñibles.
Co fin de apoiar a maior cantidade de solicitudes de axuda posible,
RESOLVO:
Artigo 1
Modificación da Resolución do 26 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade
do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para
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a instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de
consumo no domicilio, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional,
no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021 (código de procedemento IG524E).
Un. O título da resolución de convocatoria queda redactado do seguinte xeito:
«Resolución do 26 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade ao acordo do
Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a instalación,
reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración e
a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no
domicilio, financiadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia
da COVID-19 e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva
para o ano 2021 (código de procedemento IG524E)».
Dous. O punto primeiro do resolvo queda redactado do seguinte xeito:
«Primeiro.

Publicar as bases reguladoras das axudas para a instalación, reforma e

adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración e a adquisición
de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio e convocar para o ano 2021 as ditas axudas en réxime de concorrencia non competitiva (código

CVE-DOG: qe0bydt6-qcu7-n1o4-5yh0-ggkixxj2uzf4

de procedemento IG524E).
A convocatoria é susceptible de ser financiada ao 100 % no marco do eixe REACT-UE
do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19».
Tres. O punto cuarto do Resolvo queda redactado do seguinte xeito:
«Cuarto.

O crédito dispoñible para concesións nesta convocatoria aboarase con cargo

ás seguintes aplicacións orzamentarias e polos seguintes importes:
Partida orzamentaria

Ano 2021

06.A1-741A-7700

6.400.000 €

06.A1-741A-4702

600.000 €
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O director xeral do Igape poderá ampliar os créditos, logo da declaración da súa dispoñibilidade, como consecuencia das circunstancias establecidas no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, mediante resolución publicada para o efecto».
Cuarto.

O título das bases reguladoras queda redactado do seguinte xeito:

«Bases reguladoras das axudas para a instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de
envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio, financiadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19».
Quinto. O artigo 2.4 das bases reguladoras queda redactado do seguinte xeito:
«4. Esta convocatoria é susceptible de ser financiada ao 100 % no marco do eixe
REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta
da UE á pandemia da COVID-19. Está sometida ás obrigas de información e difusión establecidas na regulamentación da UE, en particular ás establecidas no anexo XII, punto 2.2
do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013 (DOUE L 347, do 20 de decembro de 2013) (en diante, Regulamento (UE)
nº 1303/2013)».

CVE-DOG: qe0bydt6-qcu7-n1o4-5yh0-ggkixxj2uzf4

Sexto. Modifícase o título do procedemento, a referencia ao financiamento e a
lexislación aplicable no anexo II de Solicitude, que se substitúe polo que se anexa a
esta resolución.
Sétimo. Modifícase o título do anexo III de Solicitude de cobramento, que se substitúe
polo que se anexa a esta resolución.
Artigo 2
Esta resolución entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.
Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2021
Fernando Guldrís Iglesias
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica
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ANEXO II

AXUDAS PARA A INSTALACIÓN, REFORMA E ADAPTACIÓN DAS TERRAZAS DOS
ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN E A ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS
DE ENVASADO E EMPAQUETADO PARA O SERVIZO DE CONSUMO NO DOMICILIO,
FINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL, NO MARCO DO
PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020, COMO PARTE DA RESPOSTA DA UE Á
PANDEMIA DA COVID-19

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

IG524E

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO
NUM

CP

LUGAR
PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFON MÓBIL

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

IN

TELÉFONO

BLOQ

FO

PARROQUIA

SOLICITUDE

NIF

RM

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA

DOCUMENTO

AT
IV
OS

PROCEDEMENTO

S

ACTIVIDADE

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EC

NOME/RAZÓN SOCIAL

TO

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

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

EF

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do enderezo da internet http://tramita.igape.es.
Só se poderá acceder a notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación e o asinante da
solicitude deberá recoller a notificación formal no enderezo da internet http://tramita.igape.es, logo de identificación mediante certificado.
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

RA

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)

PA

IBAN

DATA ESCRITURA

OUTORGADA POR ANTE O NOTARIO

Nº DE PROTOCOLO

SÓ

ESCRITURA Nº

PODER DE REPRESENTACIÓN
PODER Nº
DATA PODER

DOMICILIO SOCIAL SOCIEDADE

Nº DE PROTOCOLO

LID
O

OUTORGADA POR ANTE O NOTARIO

NIF SOCIEDADE

SOLICITUDE PARA

□ IG283 – Axudas para a instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración e a adquisición de
elementos de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio, financiadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no
marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia de Covid-19.
Esta convocatoria é susceptible de ser financiada ao 100 % no marco do eixe REACT UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte
da resposta da UE á pandemia da COVID-19.

VÁ

CVE-DOG: qe0bydt6-qcu7-n1o4-5yh0-ggkixxj2uzf4

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DA SOCIEDADE

SOLICITUDE DE ANTICIPO
□ Solicito o aboamento do 50 % do importe da axuda anticipadamente unha vez concedida.
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ANEXO II
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO (IDE) – 40 DÍXITOS ALFANUMÉRICOS – SHA 1 160 BITS

AT
IV
OS

□ Que obtivo na aplicación informática para cubrir solicitudes, http://tramita.igape.es, un documento electrónico (IDE), cuxo identificador, e o
seu código de comprobación, debe indicar a continuación de xeito obrigatorio. O contido deste documento forma, para todos os efectos, parte
integrante desta solicitude.
CÓDIGO DE COMPROBACIÓN

□ As copias dixitalizadas presentadas no expediente constitúen unha reprodución exacta dos seus orixinais.

TO

S

IN

FO

RM

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
□ Memoria detallada das actuacións para as que se solicita subvención, que deberá ser cuberta no formulario electrónico de solicitude. Para as
actuacións previstas no artigo 6.2 nas letras a) e b), a memoria incluirá unha descrición pormenorizada de cada un dos elementos que se pretenden
instalar, a superficie de metros cadrados que vai ocupar e a súa distribución no correspondente plano. Tamén deberá achegar fotografías ou
documentos gráficos do local antes de iniciar as actuacións.
□ Solicitude de licenza ou autorización municipal para a instalación, renovación ou acondicionamento da terraza, no caso, de solicitar as
actuacións previstas no artigo 6.2 nas letras a) e b).
□ As tres ofertas ás que se refire o artigo 5.2, de estar obrigado a iso.
ÓRGANO
COD.PROC.
ANO
□ Entidades non inscritas no rexistro mercantil: escritura ou documento xuridicamente válido de
constitución, estatutos debidamente inscritos no rexistro competente, modificacións posteriores
destes e acreditación da representación con que se actúa.
□ Agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade
económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica: documento onde conste expresamente
os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación e o importe de subvención
que se aplicará por cada un, que terán igualmente a consideración de persoas beneficiarias. No
documento constará unha persoa representante única da agrupación, 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 de subvencións de Galicia.
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.

o
o
o
o
o
o
o
o

EF

EC

DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda
Consulta de concesións doutras subvencións e axudas
Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas
Consulta de concesións pola regra de mínimis
Documentación depositada no Rexistro Mercantil segundo o artigo 9.1 das bases
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

OPÓÑOME Á
CONSULTA

RA

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

PA

NIF da entidade solicitante
NIF da entidade representante
Certificado da AEAT de alta no imposto de actividades económicas (IAE) da entidade solicitante
Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT

AUTORIZO A
CONSULTA
o Si
o Si
o Si
o Si

o Non
o Non
o Non
o Non

Finalidades do tratamento

Xunta de Galicia. Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)
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 se 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.

SÓ

Responsable do tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no
formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de
procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos
seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha
materia. A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Consellería de Facenda e Administración
Pública coa finalidade de realizar a xestión, seguimento, información, control, coordinación e estudo da execución e
avaliación dos programas operativos dos fondos procedentes da Unión Europa na súa condición de organismo intermedios
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.
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus
datos ou retirar, se é o 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

LID
O

Lexitimación para o tratamento

Destinatarios dos datos

VÁ

CVE-DOG: qe0bydt6-qcu7-n1o4-5yh0-ggkixxj2uzf4

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Exercicio de dereitos

Contacto coa persoa delegada de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
información

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 35

Luns, 22 de febreiro de 2021

Páx. 11084

ANEXO II
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE

AT
IV
OS

Resolución do 18 de febreiro de 2021 pola que se modifica a Resolución do 26 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do
Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de
hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio, cofinanciadas polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime
de concorrencia non competitiva para o ano 2021 (código de procedemento IG524E).

RM

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

de

de

PA
SÓ
LID
O
VÁ

CVE-DOG: qe0bydt6-qcu7-n1o4-5yh0-ggkixxj2uzf4

RA

EF

EC

TO

S

IN

FO

,

Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)
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ANEXO III
SOLICITUDE DE COBRAMENTO

AT
IV
OS

IG524E – AXUDAS PARA A INSTALACIÓN, REFORMA E ADAPTACIÓN DAS TERRAZAS DOS ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA E
RESTAURACIÓN E A ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ENVASADO E EMPAQUETADO PARA O SERVIZO DE CONSUMO NO DOMICILIO,
FINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL, NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 20142020, COMO PARTE DA RESPOSTA DA UE Á PANDEMIA DA COVID-19

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

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

SEGUNDO APELIDO

RM

NOME/RAZÓN SOCIAL

DATOS ESPECÍFICOS DO ANEXO

IMPORTE SUBVENCIONABLE APROBADO
(EUROS)

SUBVENCIÓN CONCEDIDA (EUROS)

DATA DE REMATE DO PRAZO DE
EXECUCIÓN DO PROXECTO

IN

DATA RESOLUCIÓN

FO

EXPEDIENTE NÚM.

NIF

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

TO

S

□ Que obtivo na aplicación informática para cubrir o formulario de liquidación, http://tramita.igape.es, un documento electrónico (IDEL), cuxo
identificador, e o seu código de comprobación, debe indicar a continuación de xeito obrigatorio. O contido deste documento forma, para todos os
efectos, parte integrante desta solicitude. Este IDEL é un código novo, non é válido o IDE obtido para a presentación da solicitude de axuda.
CÓDIGO DE COMPROBACIÓN

EC

IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE LIQUIDACIÓN (IDEL) – 40 DÍXITOS ALFANUMÉRICOS – SHA 1 160 BITS

2. Que as copias dixitalizadas presentadas no expediente constitúen unha reprodución exacta dos seus orixinais.

EF

E solicita:

RA

A axuda correspondente segundo o establecido na resolución de concesión da axuda, descontado, se é o caso, o anticipo, de acordo coa
xustificación achegada requirida na resolución de concesión de axuda. No período comprendido entre o _______________ e o _____________
incorreu en gastos que comprenden conceptos e importes aprobados como subvencionables para o proxecto aceptado pola resolución de concesión
por importe de __________________euros. Os ditos gastos, cuxa relación fixo constar no formulario electrónico de liquidación a que se refire esta
solicitude, reflíctense fielmente na contabilidade da empresa.

Xunta de Galicia. Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)

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 se 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.

SÓ

PA

Responsable do tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no
formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de
procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos
seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha
materia. A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Consellería de Facenda e Administración
Pública coa finalidade de realizar a xestión, seguimento, información, control, coordinación e estudo da execución e
avaliación dos programas operativos dos fondos procedentes da Unión Europa na súa condición de organismo intermedios
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.
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus
datos ou retirar, se é o 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

LID
O

Lexitimación para o tratamento

Destinatarios dos datos

VÁ

CVE-DOG: qe0bydt6-qcu7-n1o4-5yh0-ggkixxj2uzf4

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Exercicio de dereitos

Contacto coa persoa delegada de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
información
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ANEXO III
(continuación)

AT
IV
OS

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

de

de

PA
SÓ
LID
O
VÁ

CVE-DOG: qe0bydt6-qcu7-n1o4-5yh0-ggkixxj2uzf4

RA

EF

EC

TO

S

IN

FO

RM

,

Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)
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