ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 04 de OUTUBRO de 2021 (1088/1102)
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
Dª Elena Espinosa Mangana
D. Abel Losada Álvarez
D. Jaime Aneiros Pereira (online)
Dª Yolanda Aguiar Castro (online)
Dª Patricia Rodríguez Calviño

NON ASISTEN:

Dª Mª Carmen Silva Rego
Dª Mª José Caride Estévez
D. Carlos López Font

Na Casa do Concello de Vigo, ás dezaseis horas e quince minutos do día catro de
setembro de dous mil vinte e un e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr.
Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados,
actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Aguiar Castro, constitúese a Xunta de
Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA
E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación
legal precisa.
Está tamén presente por invitación, a secretaria de Admón. Municipal, Sra. Gallardo
Fariña, o interventor xeral, Sr. Escariz Couso, e a titular da Asesoría Xurídica, Sra.
Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(877).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
Antes do tratamento dos asuntos para a súa aprobación, pola Secretaría do
Goberno Local recóllese declaración expresa dos membros da Xunta de Goberno
Local presentes na sesión de non incorrer en posible conflito de intereses, nos
termos establecidos no modelo aprobado para a Xunta de Goberno Local por
Resolución da Concellería Delegada de Xestión Municipal de data 24.02.2021, e de
conformidade co Plan de Integridade na Contratación, aprobado pola Xunta de
Goberno Local en data 12.12.2020, e o seu Desenvolvemento Operativo aprobado
por resolución da Concellería Delegada de Xestión Municipal de data 17.12.2019.
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2(878).PROPOSTA DE APROBACIÓN DA PARTICIPACIÓN DO CONCELLO
DE VIGO NAS LIÑAS DE AXUDAS PARA O FORTALECEMENTO DA
ACTIVIDADE COMERCIAL EN ZONAS TURÍSTICAS E SE PROCEDE Á SÚA
CONVOCATORIA NO ANO 2021, NO MARCO DA RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA”, DE ACORDO COA ORDE ICT/951/2021.
EXPTE. 8293/106.
Visto o informe xurídico e informe de fiscalización do 04/10/2021, dáse conta do informeproposta de data 04/10/2021, asinado polo xefe de Servizo de Comercio, o xefe da Área de
Investimentos, o concelleiro-delegado de Área e polo concelleiro-delegado de Orzamentos e
Facenda, que di o seguinte:
I.- Aspectos xerais da convocatoria:

a.- Obxecto:
O Boletín oficial do Estado publicou o pasado 11/09/2021 a Orde ICT / 951/2021, do 10 de
setembro, pola que se establecen as bases reguladoras das liñas de axudas para o
fortalecemento da actividade comercial en zonas turísticas e se procede á súa convocatoria
no ano 2021, no marco da Recuperación, Transformación e Resiliencia.
O obxectivo destas axudas é conceder subvencións a entidades locais para o
desenvolvemento de plans e programas destinados á introdución de melloras en áreas
comerciais de zonas turísticas, incluídas actuacións no marco deste investimento en novas
tecnoloxías; a aplicación de solucións tecnolóxicas para mellorar a eficiencia enerxética;
procesos eficientes desde o punto de vista ecolóxico e reciclaxe e reutilización de residuos;
formación do persoal; unha sinatura dixital integrada a medida para visitantes estranxeiros; e
a adaptación de espazos públicos para mellorar a accesibilidade e a mobilidade.
Os proxectos subvencionables no marco deste programa incluirán:
a) Gastos relacionados con investimentos na vía pública.
b) Gastos relacionados con accións que repercutan na dixitalización do sector comercial.
d) Gastos relacionados coa sostibilidade e a economía circular.
c) Gastos de formación en idiomas dirixidos a empregados e autónomos do sector
comercial.
Nas bases identifícanse como “beneficiarios”: Os municipios, representados polos seus
respectivos concellos.
Nesta condición, as bases establecen os seguintes condicionantes:
Concellos cunha poboación superior a 20.000 habitantes, de acordo cos datos do real
decreto vixente polo que se declaran oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión
do padrón municipal vixente no momento de presentar a solicitude.
As entidades locais establecidas indicadas anteriormente deberán cumprir polo menos un

dos seguintes criterios para ser consideradas, para os efectos desta convocatoria, como
"zona comercial turística" e, polo tanto, posibles beneficiarios:

a) Que teñan polo menos 25.000 pernoitas ao ano; ou b) que teñan máis do 30% de
vivendas de segunda residencia; ou c) que a porcentaxe de traballadores afiliados á
Seguridade Social pertencentes a CNAE 45,46 e 47 é superior ao 7% do total de afiliados.

De acordo con estas condicións o Concello de Vigo cumpre os seguintes condicionantes:
i) Número de pernoctacións ao ano (indique o ano usado como referencia): 948.708 en
2019.
ii) Porcentaxe de vivendas de segunda residencia no seu concello (indique o ano usado
como referencia): 7,3% ano 2019.
iii) Número de habitantes segundo o real decreto polo que se declaran oficiais as cifras de
poboación resultantes da revisión do padrón municipal vixente no momento da
solicitude: 296.692 habitantes a 01/01/2020.
iv) Porcentaxe de afiliados á Seguridade Social pertencentes a CNAE 45, 46 e 47 (indique
o ano utilizado como referencia): 16,95% en 2019

Entre as obrigas dos beneficiarios, ademais das obrigas de cada entidade beneficiaria son
as indicadas no artigo 14 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e adicionalmente debese
destacar que a obriga de manter o investimento durante un período de cinco anos desde o
remate da execución do proxecto, sen que este sufra unha modificación substancial que
afecte á súa natureza ou ás súas condicións de execución e aprobación. Consideraranse
cambios substanciais todos os que alteren o obxectivo ou resultado da subvención. O
cumprimento deste requisito estará suxeito a comprobacións a criterio do organismo xestor
da axuda.
Entre os gastos subvencionables, as bases identifican que os posibles beneficiarios deberán
presentar unha única solicitude de axuda que poderá ser desglosada en anualidades e
incluír unha ou máis das categorías de gastos que se indican a continuación, dos cales
podense destacar:
Gastos relacionados con accións que repercuten na dixitalización do sector comercial.
Consideraranse subvencionables aqueles proxectos que inclúan algunha das seguintes
accións:
a)

Creación de sistemas de comunicación electrónica para a xestión e comunicación de
tipo intranet entre asociados ou con outros axentes do seu interese, co fin de
intercambiar información, coñecemento ou realizar promocións. accións ou eventos
conxuntos.

b)

Implantación de redes WiFi para mellorar a experiencia do cliente e xerar sinerxías con
outros sectores que representan beneficio mutuo.
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c)

Investimento en novas tecnoloxías dirixido tanto a mellorar a xestión interna do
establecemento comercial como a mellorar as vendas turísticas.

d)

Estratexias dixitais co fin de promover áreas turísticas de compras a través da xeración
de contidos multimedia para promoción comercial, creación de Apps, difusión da oferta
comercial a través das ferramentas xeradas, entre outras.

e)

Mellora da atención ao cliente, relación e coñecemento, nacionais e estranxeiros, e a
súa fidelización, mediante o uso de novas tecnoloxías e técnicas analíticas avanzadas.

f)

Redeseño do contorno web para mellorar a experiencia de compra do cliente.

g)

Publicidade e presenza en diferentes canles ou soportes dixitais empregados polos
turistas, que contribúen a aumentar o tráfico e a fidelización dos clientes.

h)

Creación de ferramentas de diagnóstico para asociacións e pemes comerciais na súa
demarcación co fin de axudalos nas operacións relacionadas coa resolución de
problemas específicos, apertura dun novo local, cambio xeracional, procedementos
administrativos, plans de viabilidade empresarial, entre outros.

b.- Orzamento e límites da axuda a conceder.
Os proxectos de investimento presentados para o seu financiamento deberán realizarse no
territorio nacional e estar dentro de polo menos unha das categorías de gastos
contempladas na orde.
O investimento mínimo que se realizará dependerá do número de habitantes que teñan
dentro da súa demarcación os beneficiarios indicados no artigo 3 desta orde, de acordo cos
datos do real decreto polo que se cifran as poboacións resultantes da revisión do Rexistro
municipal vixente no momento de presentar a solicitude, e de acordo ao Concello de Vigo lle
corresponderá a seguinte:
Concellos de entre 100.000 e 300.000 habitantes: investimento mínimo de 500.000,00
euros.
O proxecto poderá ser cofinanciado polo beneficiario da axuda e pola comunidade
autónoma na que se atope, podendo acadar este apoio ata o 40% do orzamento financiable
do proxecto.
O importe do financiamento que se concederá segundo estas bases reguladoras será dun
mínimo do 60 por cento e un máximo do 100 por cento sobre o orzamento do proxecto que
se considerou financiable.
En calquera caso, o importe do financiamento non poderá superar o custo da acción.
c.-Tramitación electrónica.
De conformidade co disposto no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, a tramitación electrónica
será obrigatoria en todas as fases do procedemento.
As solicitudes, comunicacións e demais documentación requirida relacionadas cos
proxectos que acudan a este apoio financeiro presentaranse no rexistro electrónico do
Ministerio de Industria, Comercio e Turismo (https://sede.serviciosmin.gob.es/

Registroelectronico).

O solicitante poderá acceder, co certificado co que presentou a solicitude, á sede electrónica
do ministerio (https://sede.serviciosmin.gob.es), onde poderá consultar os documentos
presentados e o estado da tramitación do ficheiro.
O asinante da solicitude deberá demostrar que no momento da presentación da solicitude
posúe o poder legal suficiente para actuar en nome e en nome da persoa xurídica
solicitante. O incumprimento desta obriga, de non corrixirse, producirá a retirada da
solicitude, de conformidade co disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
d.- Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo para presentar as solicitudes será ata o 4 de outubro de 2021. 2. As solicitudes
presentadas despois do prazo establecido suporán a súa inadmisión.

e.- Formalización e presentación de solicitudes.
As solicitudes de obtención de axudas dirixiranse á Dirección Xeral de Política Comercial,
órgano competente para ordenar e instruír o procedemento, cuxos formularios de solicitude
estarán dispoñibles para a súa realización e presentación no portal de axudas do Ministerio
de Industria, Comercio e Turismo. (https: // www.mincotur.gob.es/PortalAyudas), onde
estarán dispoñibles os medios electrónicos de axuda necesarios.
Cada solicitude deberá ir acompañada da seguinte documentación:
a) Formulario de solicitude de financiamento e cuestionario electrónico: Ficheiro
asinado electrónicamente e necesariamente completado cos medios electrónicos
dispoñibles no portal de axudas do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo
(https: / / www.mincotur.gob.es/PortalAyudas), que incluirá unha declaración doutras
axudas concorrentes co investimento presentado.
b) Memoria descritiva do investimento, asinada electronicamente, que se axustará ao
modelo establecido no anexo I. No caso de que entre as accións que debe realizar o
potencial beneficiario se atopen algunhas das recollidas no artigo 7.3, deberá
presentarse xunto coa especificación unha memoria técnica.
c) Documento que acredite que o proxecto se está a levar a cabo nunha zona
turística de acordo cos criterios establecidos no artigo 3.
d) Acreditación válida do poder do asinante da solicitude por calquera medio válido
na lei que deixe constancia fidedigna da súa existencia.
e) Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de
conformidade co disposto no artigo 22 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, a
non ser que o solicitante autorice ao órgano concedente a formalización directa de
dita acreditación mediante certificados electrónicos.
e) Declaración responsable do compromiso de cofinanciamento do solicitante da
axuda, especificando a porcentaxe de cofinanciamento do orzamento financiable do
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proxecto.
f) Declaración responsable na que o solicitante manifesta a axuda que solicitou ou
recibiu doutras administracións ou entidades para a mesma finalidade e obxecto e o
seu importe, así como se compromete a informar das que pode solicitar ou obter
durante a tramitación de estas subvencións.
g) Declaración responsable de non ter débedas polo reembolso de axudas,
préstamos ou anticipos coa Administración, nin estar suxeito a unha orde de
recuperación pendente logo dunha Decisión previa da Comisión Europea que
declarou unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.
h) Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das prohibicións a que
se refire o artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, en cumprimento do
disposto nos artigos 26 e 27 do Regulamento de subvencións, aprobado polo Real
decreto 887/2006 do 21 de xullo.
i) Declaración responsable de que o solicitante cumprirá toda a normativa nacional e
da Unión Europea aplicable (en particular, en materia de competencia, contratación e
adxudicación de obras e subministracións e medio ambiente), e que se compromete
a presentar no momento de telo eles, todas as licenzas, autorizacións e permisos
necesarios para o proxecto.
j) Declaración de non causar danos significativos aos seis obxectivos ambientais, de
conformidade co artigo 17 do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeo e
do Consello, do 18 de xuño de 2020, relativo ao establecemento dun marco para
facilitar os investimentos sostibles e polo que se modifica o Regulamento (UE)
2019/2088 segundo o modelo establecido no anexo III desta orde de bases.
k) Datos da conta bancaria única do beneficiario da axuda.
l) Compromiso por escrito de conceder os dereitos e o acceso necesarios para
garantir que a Comisión, a OLAF, o Tribunal de Contas Europeo, a Fiscalía Europea
e as autoridades nacionais competentes exercen as súas competencias.
m) Outras declaracións responsables cuxos modelos son aprobados polas
autoridades competentes segundo a normativa nacional e europea, en cumprimento
das obrigas esixidas no marco do Plan de recuperación

f.- Abono e xustificación das axudas.
O pagamento da subvención efectuarase por adiantado polo 100 por cento da axuda
concedida, sendo tramitada de oficio polo órgano instrutor, logo da notificación da concesión
da subvención.
De conformidade co artigo 61.3 do Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro, os
beneficiarios deberán acreditar estar ao día no pagamento das obrigas de amortización de
calquera outro préstamo ou anticipo outorgado previamente con cargo aos créditos
consignados especificamente para o xestión de fondos europeos nos Orzamentos Xerais do
Estado. Correspóndelle á Dirección Xeral de Política Comercial verificar o cumprimento
destas condicións antes do pagamento, requirindo para tal efecto, cando non se poida

acreditar doutro xeito, unha certificación da entidade local beneficiaria.
g.- Período de finalización dos proxectos e accións subvencionables.
Nos proxectos presentados a esta convocatoria poderanse financiar os gastos devengados
e pagados entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 31 de decembro de 2022. O proxecto
presentado para o seu financiamento deberá estar rematado nesa data. Quedan excluídos
aqueles proxectos rematados ao finalizar o prazo de presentación de solicitudes.
h.- Xustificación da axuda.
Establécese un prazo de tres meses desde o remate das actuacións subvencionadas, de
acordo co calendario presentado na solicitude, para presentar a xustificación dos gastos
realizados e, en todo caso, antes do 31 de marzo de 2023.

II.- PROPOSTAS DE PROXECTOS E ACTUACIÓNS A INCLUÍR:

Á vista do os obxectivos da convocatoria, así como os condicionantes que determina en
relación aos “beneficiarios”, o Concello de Vigo cumpre coa condición establecida nas bases
e na convocatoria.
a.- Proposta: "PLAN DE ACCIÓNS FÍSICAS E DIXITAIS NO EIXO TURÍSTICO-COMERCIAL
BOUZAS-TEIS – FASE I COMERCIO DIXITAL”
a.1. Breve descrición / resumo do proxecto
Hai unha necesidade crecente de venda polo miúdo para explotar con maior eficacia as
oportunidades que a dixitalización pode brindar aos seus negocios, así como para aproveitar
a súa situación en localizacións estratéxicas e, baixo esta demanda, o Concello de Vigo
propón o desenvolvemento do " Plan de accións físicas e dixitais no eixo turístico-comercial
Bouzas-Teis - FASE I COMERCIO DIXITA ”co fin de establecer os medios que articulan o
tránsito turístico-comercial na cidade, dándolle a imaxe, identidade e ferramentas que
permitan mellorar a competitividade dos comerciantes situados no eixo da cidade,
expandindo tamén a súa capacidade para comercializar os seus produtos e servizos dentro
e fóra desta zona.
Para iso, o proxecto ten previsto materializar un itinerario turístico-comercial apoiándose no
uso de medios físicos e dixitais que permitan dotalo de identidade propia e que, así mesmo,
permitan a interacción co turista. Isto lograrase sinalizando o itinerario no eixo Bouzas-Teis,
acompañándoo coa implantación de 6 marquesiñas intelixentes en lugares estratéxicos ao
longo da ruta, así como a implementación dunha plataforma de comercio electrónico e o
acompañamento de ata 1.000 comerciantes a establecer as súas tendas virtuais. Cun
investimento total de 616.596 € (IVE excluído), 35.000 € (6%) corresponden ao balizamento
e sinalización do itinerario turístico-comercial, 112.196 € (18%) ao deseño e
desenvolvemento da plataforma de comercio electrónico, 288.000 € (47%) ao asesoramento
e apoio aos comerciantes para desenvolver as súas tendas virtuais e 181.400 € (29%) á
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adquisición, instalación e configuración da rede de marquesiñas dixitais que se integrarán no
itinerario.

a.2.- Accións financiables das descritas no artigo 7 da convocatoria
1) Sinalización do itinerario turístico-comercial de Bouzas-Teis:
Esta actuación incluirá os servizos de deseño da sinalización específica que permita orientar
e guiar ao turista ao longo do itinerario turístico-comercial de Bouzas-Teis, incluíndo tamén a
súa instalación. O itinerario terá unha ruta de aproximadamente 9,5 quilómetros e dividirase
en 3 rutas de aproximadamente 2,5 a 3,5 km cada unha (Bouzas-Traviesas, BerbésProgreso-Calvario e Calvario-Teis), permitindo ao turista seleccionar o itinerario máis
axeitado polas túas preferencias e dispoñibilidade para viaxalo.

2) Subministración, instalación e configuración dunha rede de marquesiñas dixitais
interactivas e accesibles:
Esta acción inclúe a subministración, configuración e obras menores para a instalación de 6
marquesiñas dixitais interactivas que se distribuirán ao longo do itinerario turístico-comercial
dende as Bouzas mercado a Teis. Estas marquesiñas ofrecerán unha serie de servizos de
información turístico-comercial na súa área de influencia, permitindo tamén a exhibición de
novas de interese, axenda cultural, integración co directorio da plataforma de comercio
electrónico ou o cálculo de rutas, permitindo tamén adaptar a información para o acceso de
persoas con diversidade funcional. Por outra banda, as marquesiñas xestionaranse desde
unha plataforma de xestión de contidos e control centralizado, o que permitirá axilidade no
desenvolvemento de campañas, enquisas de satisfacción ou outros elementos de
información que contribúan a mellorar a competitividade do comercio polo miúdo.
Finalmente, estímase que esta acción afectará a unha porcentaxe do 80% das tendas
viguesas (6.666 establecementos comerciais rexistrados no eixo Bouzas-Teis) ao permitir
que calquera establecemento faga publicidade nestes dispositivos, mellorando
significativamente a súa proxección e visibilidade.

3) Deseño e implementación da plataforma de comercio electrónico para o comercio polo
miúdo:
o eixo comercial Bouzas-Teis concentra o 80% do comercio polo miúdo de Vigo e tamén
inclúe dúas áreas declaradas de gran afluencia turística pola Xunta de Galicia. Deste xeito, o
proxecto inclúe o deseño e desenvolvemento dunha plataforma de comercio electrónico,
cuxo principal obxectivo será desenvolver ata 2.000 tendas virtuais nun prazo de dous anos
(1.000 na anualidade de 2022 para a que se solicita a axuda, asumindo un impacto sobre 12
% do comercio situado na área de actuación). Tamén é importante ter en conta que a
iniciativa ten previsto continuar en 2023 coa incorporación de 1.000 tendas adicionais, que
alcanzarían o 24% do comercio polo miúdo no ano 2023.
4) Servizos de contratación e asesoramento a venda polo miúdo para a creación de tendas
virtuais: para o correcto desenvolvemento da iniciativa de comercio electrónico, levarase a

cabo un servizo de sensibilización, contratación e apoio para o desenvolvemento da tenda
en paralelo virtual de cada unha. comerciante que participa na iniciativa. Neste sentido, e
durante o ano 2022, levaranse a cabo actividades dirixidas de sensibilización cos
comerciantes para seleccionar ás posibles partes interesadas e, no seu caso,
proporcionarlles un apoio personalizado que lles permita adquirir a capacidade e o
coñecemento para definir e xestionar os seus tenda en liña.
Resume do escenario financeiro da proposta para a execución no ano 2022:
Mº Industria CoConcello de Vigo
mercio y Turismo
(40%)
(60%)
a.1 Señalización del itinerario turístico-comercial Bouzas-Teis
Total, gastos relacionados con inversiones en la vía pública

35.000,00 €
35.000,00 €

21.000,00 €

14.000,00 €

b.1 Suministro, instalación y configuración de una red de marquesi181.400,00 €
nas digitales interactivas y accesibles

108.840,00 €

72.560,00 €

b.2 Diseño y puesta en marcha de la plataforma comercio electróni112.196,00 €
co para el comercio minorista

67.317,60 €

44.878,40 €

b.3 Servicios de captación y asesoramiento a comercios minoristas
288.000,00 €
para la creación de tiendas virtuales

172.800,00 €

115.200,00 €

348.957,60 €

232.638,40 €

369.957,60 €

246.638,40 €

Total, gastos relacionados con actuaciones que tengan un impacto
581.596,00 €
en la digitalización del sector comercial
TOTAL, IVA EXCLUIDO
616.596,00 €
IVE 129.485,00 €
total con IVE 746.081,00 €
Solicitud subvención
Aportación Concello de Vigo (40%)
IVE soportado polo Concello de Vigo

369.957,00 €
246.638,40 €
129.485,00 €

IV.- SOBRE AS OBRIGACIÓNS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS A CUMPRIMENTAR NA
CONVOCATORIA:
Para a presentación da solicitude de axudas na presente convocatoria deberase remitir a
información seguinte:


Formulario de solicitude de financiamento e cuestionario electrónico, que incluirá
unha declaración doutras axudas concorrentes co investimento presentado e
Memoria descritiva do investimento.



Acreditación válida do poder do asinante da solicitude. por calquera medio válido na
lei que deixe constancia fidedigna da súa existencia.
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Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de
conformidade co disposto no artigo 22 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, a
non ser que o solicitante autorice ao órgano concedente a formalización directa de
dita acreditación mediante certificados electrónicos.



Declaración responsable do compromiso de cofinanciamento do solicitante da axuda,
especificando a porcentaxe de cofinanciamento do orzamento financiable do
proxecto.



Declaración responsable na que o solicitante manifesta a axuda que solicitou ou
recibiu doutras administracións ou entidades para a mesma finalidade e obxecto e o
seu importe, así como se compromete a informar das que pode solicitar ou obter
durante a tramitación de estas subvencións.



Declaración responsable de non ter débedas polo reembolso de axudas, préstamos
ou anticipos coa Administración, nin estar suxeito a unha orde de recuperación
pendente logo dunha Decisión previa da Comisión Europea que declarou unha
axuda ilegal e incompatible co mercado común.



Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das prohibicións a que se
refire o artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, en cumprimento do disposto
nos artigos 26 e 27 do Regulamento de subvencións, aprobado polo Real decreto
887/2006 do 21 de xullo.



Declaración responsable de que o solicitante cumprirá toda a normativa nacional e
da Unión Europea aplicable (en particular, en materia de competencia, contratación e
adxudicación de obras e subministracións e medio ambiente), e que se compromete
a presentar no momento de dispor deles, todas as licenzas, autorizacións e permisos
necesarios para o proxecto.



Declaración de non causar danos significativos aos seis obxectivos ambientais, de
conformidade co artigo 17 do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeo e
do Consello, do 18 de xuño de 2020, relativo ao establecemento dun marco para
facilitar os investimentos sostibles e polo que se modifica o Regulamento (UE)
2019/2088 segundo o modelo establecido no anexo III desta orde de bases.



Datos da conta bancaria única do beneficiario da axuda.



Compromiso por escrito de conceder os dereitos e o acceso necesarios para garantir
que a Comisión, a OLAF, o Tribunal de Contas Europeo, a Fiscalía Europea e as
autoridades nacionais competentes exercen as súas competencias.

V.- CAPACIDADE ADMINISTRATIVA:
A estrutura orgánica do Concello de Vigo en relación á xestión municipal organízase como
municipio de gran poboación desde a entrada en Vigo da Lei 57/2003, de 16 de decembro,
de Medidas de Modernización da Administración Local.
Este marco normativo distingue unha estrutura de goberno especial para este tipo de
Consellos, atribuíndo á Xunta de Goberno Local, fronte ás de réxime común, a natureza de
órgano executivo colexiado que, baixo a presidencia do Alcalde, colabora de maneira

colexiada na función de dirección política que lle corresponda, exerce as funcións executivas
e administrativas sinaladas no artigo 127 da citada Lei e as demais que lle sexan delegadas.
Esta atribución normativa deriva na asignación dun núcleo relevante de competencias
propias recollidas no artigo 127 LRBRL, cun claro impacto na xestión diaria dos temas de
interese municipal.
Polo cal, ao obxecto de realizar todas as actuacións técnicas e administrativas conducentes
á cumplimentación de todos os procesos e requisitos requiridos no proceso de solicitude da
axuda, tendo en conta que as actuacións propostas correspóndense coas competencias
directas da ÁREA DE PARQUES E XARDINS, COMERCIO, DISTRITOS e FESTAS
ESPECIAIS proponse a delegación de tales competencias de forma expresa no Concelleiro
delegado de dita area.

VI.- PROPOSTA:
O proxecto que se propoñe para a presentación da solicitude de axudas en base á “a Orde
ICT / 951/2021, do 10 de setembro, pola que se establecen as bases reguladoras das liñas
de axudas para o fortalecemento da actividade comercial en zonas turísticas e se procede á
súa convocatoria no ano 2021, no marco da Recuperación, Transformación e Resiliencia”,
cumpre cos requisitos establecidos na mesma.
En relación ás previsións orzamentarias do 2022 débese indicar que as mesmas serán
dotadas economicamente nos correspondentes exercicios orzamentarios. Así mesmo o
escenario orzamentario destas obrigacións quedará supeditado aos importes que resulten
da resolución da convocatoria ou a súa posterior aceptación por parte do Concello de Vigo.
Corresponde a súa aprobación á Xunta de Goberno Local en virtude da competencia en
virtude do artigo 127.1.g da Lei 7/85 de Bases de Réxime Local.

Por todo o exposto e unha vez incorpórense ao expediente o correspondente informe
xurídico e o informe de fiscalización, proponse á Xunta de Goberno Local a aprobación dos
seguintes acordos:
Primeiro: Aprobar a participación do Concello de Vigo na convocatoria regulada pola “a
Orde ICT / 951/2021, do 10 de setembro, pola que se establecen as bases
reguladoras das liñas de axudas para o fortalecemento da actividade comercial
en zonas turísticas e se procede á súa convocatoria no ano 2021, no marco da
Recuperación, Transformación e Resiliencia”, aceptando de forma expresa o
procedemento regulado por esta Orde Ministerial.
Segundo: Aprobar a presentación do “proxecto” " PLAN DE ACCIÓNS FÍSICAS E DIXITAIS
NO EIXO TURÍSTICO-COMERCIAL BOUZAS-TEIS – FASE I COMERCIO DIXITAL ", de acordo co seguinte escenario orzamentario para o ano 2022:
Mº Industria CoConcello de Vigo
mercio y Turismo
(40%)
(60%)
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a.1 Señalización del itinerario turístico-comercial Bouzas-Teis
Total, gastos relacionados con inversiones en la vía pública

35.000,00 €
35.000,00 €

21.000,00 €

14.000,00 €

b.1 Suministro, instalación y configuración de una red
181.400,00 €
de marquesinas digitales interactivas y accesibles

108.840,00 €

72.560,00 €

b.2 Diseño y puesta en marcha de la plataforma comer112.196,00 €
cio electrónico para el comercio minorista

67.317,60 €

44.878,40 €

b.3 Servicios de captación y asesoramiento a comercios
288.000,00 €
minoristas para la creación de tiendas virtuales

172.800,00 €

115.200,00 €

348.957,60 €

232.638,40 €

369.957,60 €

246.638,40 €

Total, gastos relacionados con actuaciones que tengan
581.596,00 €
un impacto en la digitalización del sector comercial
TOTAL, IVA EXCLUIDO
616.596,00 €
IVE 129.485,00 €
total con IVE 746.081,00 €
Solicitud subvención
Aportación Concello de Vigo (40%)
IVE soportado polo Concello de Vigo

369.957,00 €
246.638,40 €
129.485,00 €

Terceiro: Aprobar o compromiso financeiro da dotación dos créditos necesarios no
exercicio 2022, para o desenvolvemento do proxecto sendo o porcentaxe de
financiación comprometido polo Concello de Vigo do 40% sobre o orzamento
financiable do proxecto.
Cuarto:

Delegar no Concelleiro da Área de Parques e Xardíns, Comercio, Distritos e
Festas especiais, D. Ángel Rivas González, a competencia para a formalización
da solicitude de subvención na convocatoria regulada pola “Orde ICT /
951/2021, do 10 de setembro” de acordo ao proxectos indicado no punto
anterior. Dita delegación alcanza a todos os efectos, a execución de todos
trámites administrativos necesarios que requira a presentación da mesma no
portal de axudas do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. (https: //
www.mincotur.gob.es/PortalAyudas).

ACORDO
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. Presidente rematou a sesión ás dezaseis
horas e vinte minutos. Como secretaria dou fe.
ME.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Yolanda Aguiar Castro.

O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez
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