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Obxecto 

O obxecto destas bases é regular a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a 
mellora e innovación da restauración e da hospedaxe compostelás no novo contexto económico 
derivado da COVID-19, correspondentes á anualidade 2020 no marco do Plan de Reactivación do 
Sector Turístico aprobado polo Concello de Santiago con motivo da situación derivada da COVID-19. 

Os obxectivos específicos destas axudas, que tratan de fomentar a cultura da innovación na restauración 
e hospedaxe compostelá como ferramenta fundamental para incrementar a súa competitividade 
empresarial e facilitar a adaptación ao novo contexto económico derivado da COVID-19, son: 

• Promover a implantación de tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). 

• Mellorar as condicións físicas dos locais en cuestións relacionadas coa distribución e funcionalidade 
dos espazos, a accesibilidade, a sostibilidade e o atractivo comercial. 

• Dotar os establecementos de equipamento e tecnoloxía que melloren a súa competitividade. 

• Implementar procesos de mellora comunicativa. 

• Incorporar ou ampliar o uso da lingua galega. 

• Achegar recursos para atender investimentos e gastos correntes realizados con motivo da 
situación derivada da COVID-19, e facilitar a recuperación económica do sector da restauración e 
hospedaxe. 
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Gastos subvencionables 

Liña A. Investimentos para a adecuación dos locais 
• Obras de reforma e/ou ampliación do local ocupado pola empresa. 
• Mellora de illamentos, equipamento e instalacións. 
• Substitución de ventás, portas ou outros elementos de peche, adquisición/substitución de 

mobiliario e elementos de decoración, luminarias, intervencións en fachadas e 
instalación/substitución de letreiros e rótulos comerciais. 

• Maquinaria e bens de equipo, incluídos os informáticos, relacionados coa actividade produtiva da 
empresa. 

• Periféricos e outros compoñentes (lectores de códigos de barras, caixóns portamoedas, impresoras 
de tíckets etc.). 

• TPV integrados. 
• Paquetes de software de xestión, organización ou comercialización empresarial e licenzas precisas 

para a realización da actividade da empresa. 
• Elementos de seguridade e protección hixiénica adquiridos e/ou instalados para a seguridade de 

traballadores/as e/ou clientela por mor da COVID-19  
• Outros investimentos en innovación, relacionados coa incorporación de novos procesos, métodos 

de comercialización ou de organización empresarial. 
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Gastos subvencionables 
Liña B. Gastos de comunicación, realizada en lingua galega e/ ou 

noutros idiomas que contribúan a unha mellor atención da 
clientela turística recibida no establecemento. 

• Honorarios profesionais para o deseño ou actualización da imaxe corporativa, do seu desenvolvemento, 
aplicacións… 

• Honorarios profesionais para o deseño, redacción, programación ou xestión de calquera material comunicativo, 
físico ou virtual. 

• Gastos relativos á produción e reprodución de materiais comunicativos, tanto en formato físico como virtual. 
• Gastos de produción e organización de eventos comunicativos ou promocionais. 

Liña C: Outros gastos correntes xerados  na adecuación dos negocios 
necesarios  por mor da COVID-19 

• Gastos de asesoría e consultaría financeira e laboral ordinarios ou extraordinarios realizados. 
• Honorarios profesionais para asesoramentos relacionados coa organización do servizo, as medidas hixiénico-

sanitarias, a comercialización, etc.. 
• Honorarios profesionais para o mantemento e xestión de páxinas web, redes sociais e servizos online. 
• Honorarios profesionais para o mantemento de redes informáticas e sistemas de xestión empresarial. 
• Gastos de mantemento de hosting e TPVs virtuais. 
• Calquera outro gasto corrente que fose preciso para a adecuación dos locais e/ou a modificación dos procesos 

de prestación de servizos para adecuar os mesmos  con motivo da situación derivada da COVID-19. 
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Contía da subvención: 

. O importe da subvención será o de menor contía entre os dous seguintes: 

a) O calculado segundo a aplicación da seguinte fórmula: 

Importe da axuda ao proxecto (i) = (orzamento global da liña da convocatoria á que opta) x (puntuación obtida polo proxecto i)/ 
suma das puntuacións obtidas por todos os proxectos con dereito a subvención na mesma liña. 

b) O 80% do importe total do orzamento de gastos. 

En todo caso, a contía individualizada da subvención que se outorgue será como máximo de 5.000 € por liña (é dicir, 15.000 € como 
máximo para o conxunto das liñas, por persoa beneficiaria). 

Orzamento da convocatoria: 
100.00,00€ ampliables en 300.000.00€ 

Prazo de presentación de solicitudes e xustificación 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles e contarase desde o día seguinte ao da publicación desta 

convocatoria no BOP. 

A data límite de xustificación será o 2 de novembro de 2020. 

Consultas: 
 981 54 24 93 

sae@santiagodecompostela.gal 

Anexos  e bases da convocatoria dispoñibles na páxina web do CERSIA Empresa                  www.cersiaempresa. gal  


