
GABINETE DA ALCALDÍA

Asunto.-  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓNS  EN  RÉXIME  DE

CONCORRENCIA  COMPETITIVA  A  AUTÓNOMOS  E  MICRO

EMPRESAS  DE  ACTIVIDADES  CON  ATENCIÓN  DIRECTA  AO

PÚBLICO RADICADAS NO CONCELLO DE PONTEVEDRA. 

Motivación: A crise económica provocada polas medidas adoptadas para por freo a

expansión da pandemia COVID-19 está a castigar ao noso tecido económico e pro-

dutivo, en especial a aquelas actividades con atención directa ao público que tiveron

que primeiro pechar a súa actividade e, despois, intentar recuperala nunhas condi-

cións moito máis limitativas que as existentes antes da pandemia.

O concello de Pontevedra estivo adoptando todas as medidas da súa competencia,

e mesmo outras que non o eran, para facer fronte á pandemia en coordinación coas

administracións competentes na xestión da pandemia. A liña de complementarieda-

de e non duplicación de actuacións coa mesma finalidade é a máis correcta e así o

propoñen e avalan o grupo de traballo de expertos que a Xunta formou para facer

propostas para as medidas económicas aconsellábeis para paliar e saír da crise.

Nesta liña de complementariedade e non solapamento, o concello de Pontevedra

quere dedicar os seus esforzos a ámbitos non cubertos por outras administracións.

O ámbito que semella máis acaído é o das subvencións para modernización, mellora

e dixitalización dos negocios e actividades que traballan directamente cara o público,

dado que grande parte das demais están cubertas, dun xeito ou outro, polas liñas de

axudas da administración central e da galega.

A intención final destas axudas é dar un apoio decidido a aqueles negocios e activi-

dades que, nestes tempos incertos e de horizontes sombrizos, aposten decidida-

mente polo futuro, por mellorar as súas actividades e afortalalas cara os tempos vin-

deiros.  E dentro de estas,  dada a limitada capacidade financieira  do concello,  a

aqueles autónomos e microempresas radicados no concello de Pontevedra, para dar

máis eficacia e potencia ao programa de axudas.
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Beneficiarios: As empresas, negocios e actividades con local de atención directa ao

público que tiveron un parón obrigatorio de 15 días ou máis polas medidas dos suce-

sivos decretos de alarma. A título exemplificativo pero non limitativo: cafeterías, res-

taurantes, comercios declarados non esenciais, perruquerías, librerías, reparación

de roupa e calzado, actividades artísticas e creativas, podólogos, ópticas, ludotecas,

academias,.... . Entre estas, poderán ser beneficiarios aquelas rexentadas por autó-

nomos ou empresas de 5 ou menos traballadores.

Actuacións subvencionábeis: Todas aquelas dirixidas á modernización, mellora,

adaptación e dixitalización dos negocios e actividades descritos no parágrafo anteri-

or. En particular: dixitalización, embelecemento interior e exterior, mellora da accesi-

bilidade, eficiencia enerxética e similares.

Límites económicos: A porcentaxe máxima da subvención será o 70% do custe to-

tal da actuación con un límite máximo para cada subvención de 5.000 € por solicitan-

te. O orzamento máximo das actuacións para as que solicite subvención será de

12.000€.  As subvencións non serán compatíbeis  con outras  subvencións para  a

mesma actuación. 

Límites temporais: Serán subvencionábeis as actuacións realizadas entre o 14 de

Marzo de 2020 e 31 de decembro de 2020. O prazo para a xustificación do gasto re-

matará o 28 de febreiro de 2021.

Solicitudes: As solicitudes presentaranse no prazo dun mes dende a publicación

das bases. 

Crédito: O crédito máximo será de 1.250.000 € con cargo a partida.........
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Criterios de valoración:

POR TIPOLOXÍA DE ACTUACIÓNS:

0) Actuacións de dixitalización até 10 puntos

Adquisición hardware para modernización (equipas informáticas, cámaras ...),  de

programas de xestión especializados, control de aforos, aplicacións comerciais, fe-

rramentas para mellorar a ciberseguridade,...

Melloras de posicionamento web: ferramentas para mellora  marketing on line: páxi-

nas web, tendas on line (creación adaptación e modernización) , xestión de redes, 

creación de contido audiovisual, xeolocalización , emprego  big data.

b. Melloras  na  accesibilidade  exterior  e  interior:  ramplas,  adaptación

baños, circuítos interiores até 9 puntos.

Mellora accesibilidade sensorial

Acondicionamento acústico

Mellora de acceso aos locais

Mellora interior: pavimentos, carpintería, pintura ...

Mellora de vestíbulos de acceso 

Adaptación de aseos

c. Melloras da imaxe ou cambio de imaxe: rotulación e sinaléptica, limpeza,

pintura,..., até  7 puntos. Se o idioma principal utilizado é o galego, terá

unha prima de até 3 puntos e, neste caso, este apartado pode puntuar

até 10 puntos.

Acondicionamento de escaparates

Rotulación e carteleria

Deseño de imaxe corporativa

Redeseño de fachada

Limpezas de acondicionamento, pintura e posta a punto

Michelena, 30; 36071-Pontevedra; 986100185



d. Redución do consumo de enerxía e mellora da eficiencia enerxética ate 8

puntos.

Mellora eficiencia enerxética dos sistemas climatización 

Mellora de eficiencia enerxética de electricidade e iluminación 

Emprego de material reciclado.

Adaptación á reciclaxe de todas as fraccións susceptíbeis. 

e. Outro material necesario para a mellora da actividade até 7 puntos

Adquisición de mobiliario

Adquisición de aparellos.

Peches de protección de escaparates

O orzamento total presentado coa solicitude desglosarase en porcentaxes en fun-

ción do tipo de actuación e a puntuación por este apartado calcularase do seguinte

xeito:

V = %a)X10+%b)x9+%c)x7+%d)x8+%e)x7. 

No caso de que o idioma principal sexa o galego, o coeficiente do apartado c) sería

10.

2. ESFORZO DO SOLICITANTE: En cada solicitude figurará o esforzo máximo (EM)

a que está disposto a chegar o solicitante en porcentaxe. Este esforzo, en porcenta-

xe sobre o total solicitado poderá variar entre o mínimo do 30% e un máximo do

60%. A puntuación obtida no apartado anterior multiplicarase por un factor corrector

de medida do esforzo que será o cociente entre ese esforzo máximo e 30. Así a pun-

tuación final quedaría: P = VxEM/30

Contía das subvencións concedidas: A contía da subvención concedida será a

porcentaxe da actuación que o solicitante determine coa fixación do Esforzo Máximo

(EM). No caso de que as solicitudes non esgoten a partida, aumentarase proporcio-

nalmente a subvención, coa conseguinte redución do esforzo do solicitante incluso,

de selo caso, até o esforzo mínimo do 30%. 


