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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
 

CÓDIGO DA SERIE: 728 

 

DENOMINACIÓN: Expedientes de axudas ás corporacións locais para a 

promoción de zonas e equipamentos comerciais. 

 

Función:  Comercio e Consumo. Comercio 

Fomento 

 

ÓRGANO PRODUTOR 

 

Consellería de Economía, Facenda e Comercio. Dirección Xeral de Comercio. 

Servizo de Ordenación do Comercio 

(19-10-1983/04-04-1984). 

 

Consellería de Industria, Enerxía e Comercio.  Dirección Xeral de Comercio. 

Servizo de Ordenación do Comercio 

(15-04-1984/19-04-1985). 

 

Consellería de Industria, Enerxía e Comercio. Dirección Xeral de Comercio. 

Subdirección Xeral de Comercio. Servizo  de Promoción Comercial 

(20-04-1985/02-03-1986). 
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Consellería de Traballo, Industria e Turismo. Dirección Xeral de Industria, 

Comercio e Consumo. Subdirección Xeral de Comercio. Servizo de Promoción 

Comercial 

(03-03-1986/28-01-1987. 

 

Consellería de Traballo, Industria e Turismo. Dirección Xeral de Industria e 

Comercio. Subdirección Xeral de Comercio. Servizo de Promoción e Ordenación 

(29-01-1987/29-09-1987). 

 

Consellería de Industria, Comercio e Turismo. Dirección Xeral de Comercio. 

Subdirección Xeral de Comercio. Servizo de Promoción e Ordenación 

(16-10-1987/03-06-1988). 

 

Consellería de Industria, Comercio e Turismo. Dirección Xeral de Comercio. 

Subdirección Xeral de Xestión do Comercio. Servizo  de Promoción e Ordenación 

(04-03-1988/05-02-1990). 

 

Consellería de Industria e Comercio. Dirección Xeral de Comercio e Consumo. 

Subdirección Xeral de Comercio. Servizo de Promoción e Ordenación Interna 

(22-03-1990 /10-12-1997). 

 

Consellería de Industria e Comercio. Delegacións Provinciais 

(22-03-1990/17-12-2001). 

 

Consellería de Industria e Comercio. Dirección Xeral de Comercio e 

Consumo/Subdirección Xeral de Comercio. Servizo de Promoción Comercial 

(08-02-2002/19-01-2003). 
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Consellería de Industria e Comercio. Delegacións Provinciais 

(08-02-2002/19-01-2003)  

 

Consellería de Innovación, Industria e Comercio. Dirección Xeral de Comercio e 

Consumo.Subdirección Xeral de Comercio.Servizo de Promoción Comercial 

(20-01-2003 / 08-11-2005). 

 

Consellería de Innovación, Industria e Comercio. Delegacións Provinciais 

(20-01-2003/08-11-2005). 

 

Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de Comercio e Consumo. 

Subdirección Xeral de Comercio. Servizo de Promoción Comercial 

(09-11-2005 / 21-12-2006). 

 

Consellería de Innovación e Industria. Delegacións Provinciais 

(09-11-2005/21-12-2006). 

 

Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de Comercio. Subdirección 

Xeral de Comercio. Servizo de Promoción Comercial 

(22-12-2006 / 17-06-2009). 

 

Consellería de Innovación e Industria. Delegacións Provinciais 

(22-12-2006/17-06-2009). 

 

Consellería de Economía e Industria. Dirección xeral de Comercio. Subdirección 

xeral de Comercio. Servizo de Promoción Comercial e da Artesanía. 
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(18-06-2009 /      ) 

 

DATAS EXTREMAS: 

1982/ 

No Arquivo de Galicia. Tambre: 1979/1990. 

 

CARACTERES EXTERNOS: 

CLASE: textual. 

SOPORTE: papel. 

FORMATO: expediente. 

FORMA: orixinal. 

VOLUME: 54 unidades de instalación;  7,70 m.l. (Arquivo de Galicia. Tambre). 

 

DEFINICIÓN DO CONTIDO: 

Son expedientes que se producen para tramitar subvencións ás corporacións 

locais co obxecto de mellorar os espazos comerciais urbanos, a reconversión e 

modernización dos mercados municipais, a modernización da estrutura comercial 

en municipios tipificados como rurais, así como a adecuación dos espazos do 

comercio non sedentario. 

 

LEXISLACIÓN: 

 

Estatal 

Real Decreto 2276/1982, do 24 de xullo, de traspaso de funcións e servizos da 

Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de feiras 

interiores, reforma de estruturas comerciais, comercio interior e Cámaras de 
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Comercio, Industria e Navegación (BOE nº 222, do 16 de setembro de 1982; DOG 

nº 20, do 15 de outubro de 1982). 

 

Autonómica 

Decreto 115/1982, do 5 de outubro, sobre asunción de competencias en materia 

de feiras interiores, reforma de estruturas comerciais, comercio interior e 

Cámaras de Comercio, Industria e Navegación (DOG nº 20, do 15 de outubro de 

1982). 

 

Lei 10/1988, do 20 de xullo de ordenación do comercio interior de Galicia (DOG 

núm. 164, do 26 de agosto). 

 

Orde do 11 de marzo de 2002 pola que se establecen as bases reguladoras de 

axudas e subvencións en materia de industria, enerxía, minería, tecnoloxía e 

desenvolvemento sectorial, comercio e consumo  (DOG núm. 55, do 18 de marzo) 

 

Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia (DOG nº 249, do 

29 de decembro de 2010). 

 

Ordes de subvención 

 

Orde do 4 do decembro de 1984 sobre regulación do procedemento e condicións 

para conceder axudas con destino á promoción de mercados minoristas e centros 

comerciais de barrio e, subsidiariamente, a outros equipamentos comerciais tales 

como rúas peonís comerciais, etc. (DOG nº 239, do 14 de decembro de 1984). 
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Orde do 17 de xaneiro do 1985 sobre regulación do procedemento e condicións 

para conceder axudas con destino á promoción de mercados minoristas e centros 

comerciais de barrio e, subsidiariamente, a outros equipamentos comerciais tales 

como rúas peonís comerciais, etc. (DOG nº 76, do 20 de abril de 1985). 

 

Orde do 30 do xaneiro de 1986 pola que se prorroga a vixencia de varias ordes 

sobre axudas a actividades comerciais (DOG nº 23, 1 de febreiro de 1986). 

 

Orde do 3 de xullo de 1987 sobre regulación de procedemento e condicións para 

conceder axudas con destino á promoción de mercados minoristas e centros 

comerciais de barrio e, subsidiariamente, a outros equipamentos comerciais tales 

como rúas peonís comerciais, etc. (DOG nº 149, do 6 de agosto de 1987). 

 

Orde do 28 de abril de 1988 sobre concesión de axudas con destino á promoción 

de mercados minoristas, zonas peonís comerciais e outros equipamentos 

comerciais de caracter social (DOG nº 94, do 18 de maio de 1988).  

 

Orde do 4 de xaneiro de 1989 sobre concesións de axudas con destino á 

promoción de mercados minoristas, zonas peonís comerciais e outros 

equipamentos comerciais de carácter social (DOG nº 13, do 19 de xaneiro de 

1989). 

 

Orde do 30 de maio de 1990 pola que se regula a concesión de subvencións para 

investimentos con destino á promoción de mercados minoristas, zonas peonís – 

comerciais, e outros equipamentos comerciais de caracter social (DOG nº 113, do 

12 de xuño de 1990). 
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Orde do 4 de marzo de 1991 pola que se regula a concesión de subvencións para 

investimentos con destino á promoción de mercados minoristas, zonas peonís 

comerciais, e outros equipamentos comerciais de caracter social (DOG nº 60, do 

27 de marzo de 1991). 

 

Orde do 8 de xaneiro de 1992 pola que se regula a concesión de subvencións para 

investimentos con destino a promoción de mercados minoristas zonas peonís 

comerciais e outros equipamentos comerciais de caracter social (DOG nº 19, do 

29 de xaneiro de 1992). 

 

Orde do 26 de febreiro de 1993 pola que se regula a concesión de subvencións 

para investimentos con destino a promoción de mercados minoristas zonas peonís 

comerciais e outros equipamentos comerciais de caracter social (DOG nº 49, do 

12 de marzo de 1993). 

 

Orde do 30 de maio de 1994 pola que se regula a concesión de subvencións para 

investimentos con destino á promoción de mercados retallistas, zonas peonís- 

comerciais e outros equipamentos comerciais de carácter social (DOG nº 122, do 

27 de xuño de 1994). 

 

Orde  do 6 de marzo de 1995 pola que se regulan a concesión de  subvencións 

para investimentos con destino á promoción de mercados retallistas, zonas 

peonís- comerciais e outros equipamentos comerciais de carácter social (DOG nº 

81, do 27 de abril de 1995).  

 

Orde do 29 de febreiro de 1996 pola que se regula a concesión de subvencións 

para investimentos con destino á promoción de mercados retallistas, zonas 
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peonís-comerciais e outros equipamentos comerciais de carácter social. (DOG nº 

61, do 26 de marzo de 1996). Corrección de erros (DOG nº 92, do 10 de maio de 

1996). 

 

Orde do 19 de novembro de 1996 pola que se amplían os prazos de xustificación 

dos investimentos realizados ó abeiro da do 29 de febreiro de 1996 pola que se 

regula a concesión de subvencións para investimentos con destino á promoción de 

mercados retallistas, zonas peonís-comerciais de carácter social da Consellería de 

Industria e Comercio (DOG nº 238, do 5 de decembro de 1996). 

 

Orde do 27 de decembro de 1996 pola que se regula a concesión de subvencións 

para investimentos con destino á promoción de mercados retallistas, zonas 

peonís-comerciais e outros equipamentos comerciais de carácter social (DOG nº 

14, do 22 de xaneiro de 1997). 

 

Orde do 28 de novembro de 1997 pola que se amplían os prazos de xustificación 

dos investimentos realizados ó abeiro da Orde do 27 de decembro de 1996, pola 

que se regula a concesión de subvencións para investimentos con destino á 

promoción de mercados retallistas, zonas peonís-comerciais e outros 

equipamentos comerciais de carácter social (DOG nº 3, do 7 de xaneiro de 1998). 

 

Orde do 20 de maio de 1998 pola que se regula a concesión de subvencións a 

corporacións locais para actividades de fomento ó investimento en mercados 

retallistas, en rúas e zonas peonís-comerciais e noutros equipamentos comerciais 

de carácter social (DOG nº 111, do 11 de xuño de 1998). 
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Orde do 22 de marzo de 1999 pola que se regula a concesión de subvencións a 

corporacións locais para actividades de fomento ao investimento en mercados 

retallistas, en rúas e zonas peonís-comerciais, e noutros equipamentos comerciais 

de carácter social (DOG nº 63, do 5 de abril de 1999). 

 

Orden do 22 de maio de 2000 pola que se regula a concesión de subvencións a 

corporacións locais para actividades de fomento ó investimento en mercados 

retallistas, en rúas e zonas peonís-comerciais, e noutros equipamentos comerciais 

de carácter social (DOG nº 101, do 25 de maio de 2000). 

 

Orde do 23 de xaneiro de 2001 pola que se aproban as bases reguladoras para a 

concesión de subvencións á corporacións locais para actividades de fomento ó 

investimento en mercados retallistas, en rúas e zonas peonís-comerciais, e 

noutros equipamentos comerciais de carácter social, en desenvolvemento do 

programa cuadrienal de modernización do sector comercial retallista de Galicia, en 

réxime de concorrencia competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 

2001 (DOG nº 20, do 29 de xaneiro de 2001). 

 

Orde do 11 de marzo de 2002 pola que se establecen as bases reguladoras de 

axudas e subvencións en materia de industria, enerxía, minería, tecnoloxía e 

desenvolvemento sectorial, comercio e consumo (DOG nº 55, do 18 de marzo de 

2002). 

 

Orde do 19 de abril de 2002 pola que se procede á convocatoria para o ano 2002 

de axudas e subvencións ás corporacións locais para fomento ó investimento en 

mercados retallistas, en rúas e zonas peonís-comerciais, e noutros equipamentos 

comerciais de carácter social, en desenvolvemento do programa cuadrienal de 
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modernización do sector comercial retallista de Galicia, en réxime de concorrencia 

competitiva, de acordo coas bases reguladoras establecidas no anexo X da Orde 

do 11 de marzo de 2002 publicada no Diario Oficial de Galicia número 55, do 18 

de marzo (DOG nº 90, do 10 de maio de 2002). 

 

Orde do 27 de novembro de 2002 pola que se procede á convocatoria para o ano 

2003 de axudas e subvencións ás corporacións locais para fomento ó 

investimento en mercados retallistas, en rúas e zonas peonís-comerciais, e 

noutros equipamentos comerciais de carácter social, en desenvolvemento do 

programa cuadrienal de modernización do sector comercial retallista de Galicia, en 

réxime de concorrencia competitiva, de acordo coas bases reguladoras 

establecidas no anexo X da Orde do 11 de marzo de 2002 publicada no Diario 

Oficial de Galicia, número 55, do 18 de marzo (DOG nº 236, do 9 de decembro de 

2002). 

 

Orde do 5 de decembro de 2003 pola que se procede á convocatoria para o ano 

2004 de axudas e subvencións ás corporacións locais para fomento ó 

investimento en mercados retallistas, en rúas e zonas peonís-comerciais, e 

noutros equipamentos comerciais de carácter social, en desenvolvemento do 

programa cuadrienal de modernización do sector comercial retallista de Galicia, en 

réxime de concorrencia competitiva, de acordo coas bases reguladoras 

establecidas no anexo X da Orde do 11 de marzo de 2002 publicada no Diario 

Oficial de Galicia número 55, do 18 de marzo. (DOG nº 242, do 15 de decembro 

de 2003). Corrección de erros (DOG nº 42, do 1 de marzo de 2004). 

 

Orde do 18 de febreiro de 2005 pola que se aproban as bases reguladoras para a 

concesión de subvencións a corporacións locais para actividades de fomento ao 
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investimento en mercados retallistas, en rúas e zonas peonís-comerciais, e 

noutros equipamentos comerciais de carácter social, en réxime de concorrencia 

competitiva e se procede á súa convocatoria para o ano 2005 (DOG nº 42,  do 2 

de marzo de 2005). 

 

Orde do 11 de abril de 2005 pola que se modifica a do 18 de febreiro, pola que se 

aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións a corporacións 

locais para actividades de fomento ao investimento en mercados retallistas, en 

rúas e zonas peonís-comerciais, e noutros equipamentos comerciais de carácter 

social, no desenvolvemento do programa cuadrienal de modernización do sector 

comercial minorista en Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, e se 

procede á súa convocatoria para o ano 2005 (DOG nº 109, do 8 de xuño de 

2005). 

 

Orde do 9 de marzo de 2006 pola que se aproban as bases reguladoras para a 

concesión de subvencións a corporacións locais para adecuación e modernización 

de equipamentos comerciais, en réxime de concorrencia competitiva, e se procede 

á súa convocatoria para o ano 2006 (DOG nº 57, do 22 de marzo de 2006). 

 

Orde do 10 de marzo de 2006 pola que se aproban as bases reguladoras para a 

concesión de subvencións a corporacións locais para actuacións de vertebración 

do comercio urbano, en réxime de concorrencia competitiva, e se procede á súa 

convocatoria para o ano 2006 (DOG nº 57, do 22 de marzo de 2006). 

 

Orde do 2 de outubro de 2006 pola que se modifica o artigo 8 das ordes do 9 de 

marzo de 2006 (Diario Oficial de Galicia do 22 de marzo), pola que se aproban as 

bases reguladoras e se procede á convocatoria para o ano 2006, en réxime de 
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concorrencia competitiva, de subvencións a corporacións locais para adecuación e 

modernización de equipamentos comerciais, e do 10 de marzo de 2006 (Diario 

Oficial de Galicia do 22 de marzo), pola que se aproban as bases reguladoras e se 

procede á convocatoria para o ano 2006, de subvencións a corporacións locais 

para actuacións de vertebración do comercio urbano, en réxime de concorrencia 

competitiva (DOG nº 195, do 9 de outubro de 2006). 

 

Orde do 16 de marzo de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras para a 

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás 

corporacións locais para a adecuación e modernización de equipamentos 

comerciais (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer) en 

desenvolvemento do Plan renovación e mellora do comercio galego, e se procede 

á súa convocatoria para o ano 2007. Código de procedemento IN223A (DOG nº 

60, do 26 de marzo de 2007). 

 

Orde do 10 de outubro de 2007 pola que se modifica o artigo 16 da Orde do 16 de 

marzo de 2007 (Diario Oficial de Galicia do 26 de marzo) pola que se establecen 

as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, 

das subvencións ás corporacións locais para a adecuación e modernización de 

equipamentos comerciais (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña 

Urbancomer) en desenvolvemento do Plan de renovación e mellora do comercio 

galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007. Código de 

procedemento IN223A. (DOG nº 201, do  17 de outubro de 2007). 

 
Orde do 14 de febreiro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para 

a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás 

corporacións locais para adecuación e modernización de equipamentos comerciais 

(liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer) en 
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desenvolvemento do Plan de renovación e mellora do comercio galego, e se 

procede á súa convocatoria para o ano 2008. Código de procedemento IN223A. 

(DOG nº 39, 25 de febreiro de 2008). 

 

Orde do 11 de setembro de 2008 pola que se modifica o artigo 16 da do 14 de 

febreiro (Diario Oficial de Galicia do 25 de febreiro de 2008) polo que se 

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia 

competitiva, das subvencións ás corporacións locais para a adecuación e 

modernización de equipamentos comerciais (liña Merca) e vertebración do 

comercio urbano (liña Urbancomer) en desenvolvemento do Plan de renovación e 

mellora do comercio galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008. 

Código de procedemento IN223A (DOG nº 180, do 17 de setembro de 2008). 

 

Orde do 31 de decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras 

para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás 

corporacións locais para a adecuación e modernización de equipamentos 

comerciais (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer), en 

desenvolvemento do Plan de renovación e mellora do comercio galego, e se 

procede á súa convocatoria para o ano 2009 (Código de procedemento IN223A). 

(DOG nº 32, do 16 de febreiro de 2009). 

 

Orde do 26 de xuño de 2009 de modificación da orde da Consellería de Innovación 

e Industria do 31 de decembro de 2008, pola que se establecen as bases 

reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das 

subvencións ás corporacións locais para a adecuación e modernización de 

equipamentos comerciais (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña 

Urbancomer), en desenvolvemento do Plan de renovación e mellora do comercio 
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galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2009 (código de 

procedemento IN223A) (DOG nº 130, do 6 de xullo de 2009). 

 

Orde do 22 de setembro de 2009, de modificación do artigo 16 do anexo I da orde 

da Consellería de Innovación e Industria, do 31 de decembro de 2008 (Diario 

Oficial de Galicia do 16 de febreiro de 2009), pola que se establecen as bases 

reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das 

subvencións ás corporacións locais para a adecuación e modernización de 

equipamentos comerciais (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña 

Urbancomer) en desenvolvemento do Plan de renovación e mellora do comercio 

galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2009 (código de 

procedemento IN223A) (DOG nº 194, do 2 de outubro de 2009). 

 

Orde do 22 de xullo de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a 

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a concellos de 

Galicia para a adecuación e modernización de equipamentos comerciais, en 

desenvolvemento do Plan Ágora, agora Re-comercia 2010-2013, e se procede á 

súa convocatoria para o ano 2010 (código de procedemento IN223A). (DOG nº 

145, do 30 de xullo de 2010). Corrección de erros (DOG nº 162, do 24 de agosto 

de 2010). 

 

Orde do 25 de outubro de 2010 pola que se amplía a dotación orzamentaria e o 

prazo de xustificación da subvención convocada ao abeiro da Orde do 22 de xullo 

de 2010, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 

réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a concellos de Galicia para a 

adecuación e modernización de equipamentos comerciais en desenvolvemento do 

Plan Ágora, agora Re-comercia 2010-2013, e se procede á súa convocatoria para 
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o ano 2010. (Código de procedemento IN223A-presentación electrónica)(DOG nº 

207, do 27 de outubro de 2010). 

 

Orde do 19 de novembro de 2010 pola que se amplía a dotación orzamentaria da 

subvención convocada ao abeiro da Orde do 22 de xullo de 2010, pola que se 

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia 

competitiva, das subvencións a concellos de Galicia para a adecuación e 

modernización de equipamentos comerciais en desenvolvemento do Plan Ágora, 

agora Re-comercia 2010-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010. 

(IN223A-presentación electrónica) (DOG nº 228, do 26 de novembro de 2010). 

 

Orde do 22 de febreiro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para 

a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a concellos 

de Galicia, cofinanciadas polo Feder, no marco do Programa operativo Feder 

Galicia 2007-2013, para a adecuación e modernización de equipamentos 

comerciais, en desenvolvemento do Plan Ágora, agora Re-comercia 2010-2013, e 

se procede á súa convocatoria para o ano 2011. (Código de procedemento 

IN223A) (DOG nº 43, do 3 de marzo de 2011). 

 

ORDE do 19 de maio de 2011, pola que se amplía a dotación orzamentaria da 

subvención convocada ao abeiro da orde pola que se establecen as bases regu-

ladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións 

a concellos de Galicia, cofinanciadas polo Feder, no marco do Programa operativo 

Feder Galicia 2007-2013, para a adecuación e modernización de equipamentos 

comerciais, en desenvolvemento do Plan Agora, agora Re-comercia 2010-2013, e 

se procede á súa convocatoria para o ano 2011 (código de procedemento IN223A) 

(DOG nº 98, 23 de maio de 2011). 
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PROCEDEMENTO 

Códigos do procedemento:  

IN210A (1994): Subvencións ás corporacións municipais para promoción de 

mercados minoristas, zonas peonís comerciais e outros equipamentos comerciais 

de carácter social. 

 

IN211A (1995/2007): Subvencións para investimentos con destino á promoción 

de mercados  retallistas, zonas peonís comerciais e outros equipamentos 

comerciais de carácter social. 

 

IN211A (1998/2005) subvencións a corporacións locais para actividades de 

fomento aos investimentos en mercados retallistas, en rúas e zonas peonís 

comerciais e outros equipamentos comerciais de carácter social. 

 

IN221A (2006): Subvencións a corporacións locais para actuacións de 

vertebración do comercio urbano. 

 

IN221 (2006): Subvencións a corporacións locais para adecuación e 

modernización de equipamentos comerciais. 

 

IN223A (2007-2009): Subvencións as corporacións locais para adecuación e 

modernización de equipamentos comerciais (liña merca) e vertebración do 

comercio urbano (liña Urbancomer).. 

 

IN223 (2010-2011):  Subvencións aos concellos galegos para a adecuación e 

modernización de equipamentos comerciais. 
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Trámites:  

 

- Publicación da orde de subvención no Diario Oficial de Galicia 

- Solicitude de subvención por parte dos interesados nos servizos provinciais 

e centrais ou por calquera dos medios previstos nas leis de procedemento 

administrativo. (A partir de 2010 a través do rexistro telemático da Xunta 

de Galicia). 

- Valoración de solicitudes polos servizos técnicos da  Dirección Xeral 

(1982/1990), das delegacións provinciais (1991/2008) e por unha Comisión 

central de valoración (2009/    ). 

- Elaboración da proposta de resolución en base aos acordos da comisión de 

valoración.  

- Elaboración da resolución definitiva do Conselleiro/Director Xeral 

(1982/1990; 2009/    ) ou  delegados provinciais (1991/2008). 

- Notificación da resolución aos solicitantes. 

- Aceptación ou renuncia da subvención. 

- Xustificación das actividades realizadas. 

- Liquidación e pagamento das axudas. 

 

A partir do ano 1989 esta serie tamén se tramita a través de convenios, 

que deberán recoller como mínimo os seguintes extremos:  

- a) Definición do obxecto das subvencións, con indicación do carácter singular 

das mesmas e as razóns que acreditan o interese público, social, económico ou 

humanitario e aquelas que xustifican a dificultade da súa convocatoria pública. 

- b) Réxime xurídico aplicable. 

- c) Beneficiarios e modalidades de axuda. 
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- d) Réxime de xustificación da aplicación dada ás subvencións polos 

beneficiarios e, no seu caso, entidades colaboradoras. 

-  A concesión de subvencións por importe superior a 150.000 euros, ou o que 

determinen as leis anuais de orzamentos, requiriran a autorización previa do 

Consello da Xunta de Galicia 

 

 

DOCUMENTOS QUE FORMAN A UNIDADE DOCUMENTAL: 

 

- Orde de convocatoria anual debidamente informada. 

- Solicitude normalizada segundo o modelo establecido acompañada de todos os 

documentos que especifican as ordes anuais, entre outros:  

- Certificación do acordo de aprobación do concello. 

- Certificado de titularidade dos inmobles  onde estea o mercado retallista ou 

certificado de que o investimento se realizará en vía pública, segundo os casos 

- Memoria xustificativa. 

- Declaración expresa de axudas solicitadas, obtidas ou que se vaian solicitar para 

a mesma finalidade 

- Fotocopia da tarxeta indicativa do código de identificación fiscal do concello. 

 

Así mesmo, deberá presentarse a seguinte documentación específica segundo as 

actividades que se relacionan:  

- Actividade de fomento en mercados retallistas: proxecto de obra realizado 

por técnico facultativo, visado polo colexio profesional correspondente, 

cando proceda. 

- Actividade de fomento en rúas e zonas peonís– comerciais: estudo técnico 

de viabilidade do proxecto. 
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- Actividade de fomento noutros equipamentos comerciais de carácter social: 

factura pro forma con expresión das característica 

A isto engádeselle a partir do ano 2001:  

- Realización de estudos: memoria explicativa do seu contido e finalidades 

perseguidas. 

- Oficio de requirimento e corrección de erros. 

- Nomeamentos dos membros, convocatorias ás sesións e actas da comisión de 

valoración de proxectos. 

- Proposta de resolución das comisións de valoración ou servizos técnicos. 

- Resolución definitiva do conselleiro / director Xeral / delegados provinciais, 

segundo corresponda. 

- Oficio polo que se notifica a resolución aos interesados. 

- Documento de aceptación ou renuncia á subvención ou axuda por parte dos 

solicitantes.  

- Documentación xustificativa do gasto obxecto de subvención ou axuda. 

- Documentación do pagamento da axuda (memoria, documentos contables...). 

 

ORDENACIÓN 

Cronolóxico – numérica. 

 

INSTRUMENTOS DE DESCRICIÓN/CONTROL 

Bases de datos  do Arquivo de Galicia: IN03(76-00)94-04.mdb; IN-CTD(75-

96)94-97.mdb  
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ÁREA DE VALORACIÓN 
 

VALOR ADMINISTRATIVO: 

Tendo en conta o prazo de catro anos establecido polo art. 39 da lei 38/2003, do 

17 de novembro, xeral de  de subvencións para que a Administración recoñeza ou 

liquide o reintegro, establécese un período de  5 anos de vixencia do valor 

administrativo, a partir da data de finalización do procedemento. 

 

VALOR LEGAL-XURÍDICO: 

Si, deixa constancia da axuda económica recibida e das obrigas e dereitos 

adquiridos coa súa concesión e a súa vixencia é a mesma cá do valor 

administrativo. 

 

VALOR INFORMATIVO-HISTÓRICO: 

Si, os expedientes testemuñan os apoios económicos prestados pola 

administración autonómica  os concellos de Galicia para a mellora dos espazos 

comerciais urbanos, a reconversión e modernización dos mercados municipais e a 

modernización da estrutura comercial. 

 

SERIES RELACIONADAS: 

 

SERIES PRECEDENTES: 

Expedientes de subvención ás corporacións locais para a promoción de zonas e 

equipamentos comerciais (etapa preautonómica).  

 

SERIES PARALELAS: 
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SERIES SUBORDINADAS: 

 

SERIES DUPLICADAS: 

 

SERIES DESCENDENTES:  

 

DOCUMENTOS COMPILADORS: 

Rexistro público de axudas, subvenciones e convenios. 
 

ESTIMACIÓN DA FRECUENCIA DE CONSULTA: 

 

PRAZO DE TRANSFERENCIA: 

Ao Arquivo Central ao ano de finalizar o trámite administrativo. 

Ao Arquivo Intermedio / Histórico  aos  cinco anos do seu ingreso, a mostra 

resultante tras a eliminación 

 

RÉXIME DE ACCESO: 

Libre, con carácter restrinxido aos datos persoais conforme á Lei 30/1992, do 26 

de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 

administrativo común (art.º 37),  a Lei  Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, 

de protección de datos de carácter persoal (art. 11) e ao Real Decreto 1720/2007, 

do 21 de decembro que aproba o Regulamento que a desenvolve (art. 27). 

A liberalización da súa consulta prodúcese aos 50 anos da data do documento, de 

acordo coa Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español (art.  

57). 
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ÁREA DE SELECCIÓN 
 

 

Referencias ao ditaminado por outras comisións de avaliación:  

 

Asturias: eliminación parcial aos 10 anos. Conservan o “Expediente Xeral” e 

eliminan os individuais. 

 

Proposta: 

 

Á vista dos valores citados anteriormente proponse unha  conservación parcial.  

-  Proponse a conservación das partes do expediente que inclúan información 

xeral (ou “ expediente xeral”) das convocatorias (orde, informes, 

resolucións, actas de valoración de solicitudes, documentos contables RC, 

A, D), ata a entrada en vigor do Rexistro público de axudas, subvencións e 

convenios no ano 2006, eliminando o resto da documentación, agás  as 

memorias e os proxectos de obras de relevancia cultural.  No caso en que 

se tramitara por convenio conservarase a totalidade da documentación. 

O expurgo farase no Arquivo intermedio aos 5 anos dende o fin da 

tramitación administrativa, agás a partir do ano 2011 que se fará aos 10 

anos (utilizan fondos Feder). 
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ÁREA DE NOTAS 
 

 
- IDENTIFICACIÓN. Datas extremas.  Existe tamén documentación da etapa 

preautonómica: 1979-1982.   

No Arquivo de Galicia existen expedientes  dos anos 1979-1982, que se 

tramitaban de acordo coa Orde ministerial do 5 de decembro de 1978 (BOE 

15/12/1978) e o Real  Decreto 418/1979 do 20 de febreiro, que regula 

subvencións e préstamos do IRESCO (Instituto de Reformas de Estruturas 

Comerciais) (BOE 10/03/1979) e a Orde 32/1981, do 3 de abril, sobre regulación 

do procedemento e condicións para a concesión de subvencións a corporacións 

locais para equipamentos comerciais de carácter social, mercados, centros 

comerciais de barrio e rúas de uso peonil comercial (DOG nº 21, 15 de xuño de 

1981). Órganos produtores: Consellería de Industria, Enerxía e Comercio 

(1979/1981) e Consellería de Industria, Comercio e Turismo. Dirección Xeral de 

Comercio (1981-1982) 

Tamén temos documentación dos anos 1982-1984. 

 

- IDENTIFICACIÓN. Caracteres externos. Volume. Pendente de revisar. 

 

- IDENTIFICACIÓN. Definición do contido: accións subvencionables: nos primeiros 

anos van dirixidos prioritariamente á promoción de mercados minoristas, prazas 

de abastos e zonas de uso peoníl – comercial.   

A partir de 1998 as accións subvencionables céntranse en:  

- Investimentos en mercados retallistas: construción, reparación, 

modernización e remodelación das instalacións de uso comunitario de 

mercados retallistas de titularidade municipal;  
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- Investimentos en rúas ou zonas peonís comerciais: proxectos de creación 

modificación e mellora de  rúas e zonas peonís comerciais;  

- Investimento noutros equipamentos comerciais de carácter social:  

dotacións de equipo e instalacións xerais ou complementarias que se 

integren en unidades comerciais afíns.  

Ás que se lle engaden no ano 2001:  

- A realización de estudos para establecer plans concretos de actuación sobre 

determinadas áreas urbanas de proxección comercial. 

- Estudos de mellora da organización tanto física como funcional, dos 

mercados minoristas e centros comerciais de barrio, especialmente 

naquelas áreas que se atopen degradadas e/ou nas que recentemente se 

implantaran algunhas novas fórmulas comerciais, especialmente de gran 

superficie. 

- Actuación nos eixes comerciais, é dicir, aqueles puntos neurálxicos e de 

actuación ó redor dos que xira o tráfico mercantil máis representativo.  

 
A partir do ano 2006  estas acción  dan lugar a dúas liñas de  acción 

diferenciadas: Investimentos para a adecuación e modernización dos 

equipamentos comerciais (Liña merca) e  Investimentos para a vertebración do 

comercio urbano (Liña Urbancomer) e no ano 2011 pasan a ser cofinanciados con 

Fondos Feder. 

 

 
- IDENTIFICACIÓN. Instrumentos de descrición/control.  As bases de datos 

duplican gran parte da información desta serie, pero a IN03(76-00)94-04.mbd ten 

máis rexistros (60 U.I.) que a IN(75-96)94-97.mdb (44 U.I.). 
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- SELECCIÓN. Hai que ter en conta que esta serie foi tramitada na maior parte do 

tempo polas delegacións provinciais, polo que haberá que axustar o método de 

selección a esta circunstancia (avaliación xeral da serie, por unha banda, e da 

fracción de serie conservada en servizos centrais, por outra, de xeito 

independente). 

 

Expediente tipo: 34502-0001 Rehabilitación do mercado de abastos de 

Cambados. (O. 30-5-1990) 

 

 

ÁREA DE CONTROL 
 

Data de elaboración: marzo de 2012. 

Revisión: xaneiro 2013. 

 

 


