
Pero…, seguro que o proceso é moi complicado!  
A integración das axudas fai que sexa bastante sinxelo. Ademais, os pasos de solicitala e xustificala 
únense nun único momento para que haxa menos trámites.

Por outra parte, a estabilidade destas axudas permíteche planificar os gastos e traballar con 
máis perspectiva, sobre todo tendo en conta que ás veces os procesos das obras tardan o seu 
tempo.

De canto pode ser
a axuda?
A contía xeral máxima nas liñas de 
investimentos é de 5.000 €. 

Se o negocio está no ámbito da Cidade 
Histórica a axuda para acondicionar o 
local pode chegar aos 12.000 €.

Ademais, en todos os casos poden 
sumarse ata outros 5.000 € da liña de 
comunicación.
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COIDAR PARA MELLORAR,
mellorar para coidar

Que teño que facer
para solicitala?
Se o establecemento está no ámbito do Plan 
especial da Cidade Histórica podes solicitalo no 
Concello de Santiago e recorda que o Consorcio 
de Santiago saca unha liña de axudas para os 
comercios situados na Cidade Histórica. As solicitudes 
poden presentarse no rexistro xeral do Concello. 

Nos demais casos, as liñas de investimento e de 
comunicación forman parte da mesma convocatoria 
e solicítanse xuntas no Rexistro Xeral do Concello.

Os documentos necesarios e as bases completas 
podes velos en:
www.comercio.santiagodecompostela.galwww.comercio.santiagodecompostela.gal

E se teño algunha dúbida?
No Concello estamos para axudarche. Podes 
contactar co Departamento de Comercio e 
consultar todo o que necesites saber en:
comercio@santiagodecompostela.galcomercio@santiagodecompostela.gal

E tamén podes acudir ao Departamento de Lingua:

dlg@santiagodecompostela.galdlg@santiagodecompostela.gal
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Para empezar
polo principio… 
Analizar as posibilidades e planificar os cambios que convén 
facer non é tarefa doada. Para axudarche, nada mellor 
que contar co asesoramento de profesionais que poden 
orientarte sobre as melloras que che poden interesar.

Cada ano ofrécense … CHEQUES DE CONSULTORÍA que 
se transforman nese plus especializado que precisas. Para 
solicitar un destes cheques mira as bases en:
www.comercio.santiagodecompostela.galwww.comercio.santiagodecompostela.gal

Se o teu establecemento está dentro do Plan Especial da 
Cidade Histórica o Consorcio tamén che axuda a elaborar 
a memoria técnica nas obras de pequena entidade.
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Se xa o tes claro, tamén 
che podemos axudar 
A convocatoria de axudas para a mellora e 
a innovación do comercio local é un apoio 
económico para acondicionar o local, facelo 
máis atractivo e accesible, aforrar enerxía ou 
dotalo do equipamento que necesita. Tamén 
serve para introducir melloras tecnolóxicas ou 
comunicar máis eficazmente cal é a túa oferta 
de produtos ou servizos.

Con estas subvencións poderás adecuar mellor o 
comercio á demanda e captar nova clientela.
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Como se establece a cantidade
que me corresponde?
As cantidades asignaranse en función das solicitudes que se presenten e 
dos puntos que obteñan ao aplicarlles os criterios que recollen as bases. 

Para os proxectos de adecuación dos locais, ademais do orzamento, 
tense en conta, de xeito resumido, o tamaño do local, o tipo de 
empresa, se emprega mulleres ou xente moza, se é unha nova 
implantación ou a súa integración asociativa e lingüística.

Para os gastos en comunicación avaliarase a coherencia cos obxectivos 
que se pretendan, a permanencia das actuacións, a incorporación á 
rede, a integración no contexto cultural e social e a súa calidade.

Que tipo de gastos
me poden subvencionar?
Establécese un mínimo de 600 € para que unha actuación entre 
dentro da convocatoria.

Ademais, as bases recollen con detalle o tipo de gastos para cada 
apartado. De xeito resumido:

• Para os investimentos poden ser gastos en obras de reforma, 
illamento, instalacións, mobiliario, decoración, iluminación, sinalización, 
maquinaria, periféricos, software de xestión ou comercialización e 
outras innovacións ou melloras dos procesos comerciais.

• Entre os gastos da liña de comunicación inclúense os honorarios 
profesionais para deseñar ou actualizar a imaxe, os materiais 
informativos, a publicidade, a presenza na rede ou a organización 
de eventos, así como os gastos para producir o material necesario.


