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I EDICION PREMIOS Á EXCELENCIA EMPRESARIAL AXENDA URBANA 2030 DO 
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  

A finalidade dos PREMIOS Á EXCELENCIA EMPRESARIAL AXENDA URBANA 2030 DO 
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, é recoñecer e valorar de maneira axeitada ás 
empresas que demostran un gran compromiso coa calidade total. estes premios, para as 
empresas, deben representar un estímulo para acadar a excelencia. 

-Boas prácticas de empresas de economía social. 

4ª.- CRITERIOS DE VALORACION:  

Valorarase a boa práctica da empresa atendendo ós seguintes criterios: 

- Criterios económicos: O impacto da boa práctica presentada no modelo de negocio da 
empresa. Valorarase a innovación na actividade, no deseño dos produtos, nos procesos 
produtivos; a internacionalización das operacións; o incremento porcentual das ventas nos tres 
últimos exercicios; a mellora na carteira de produtos e servizos. 

BASES 

1ª.- OBXECTO:  

O obxecto dos PREMIOS Á EXCELENCIA EMPRESARIAL AXENDA URBANA 2030 DO 
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, é premiar ás empresas que se houberan 
distinguido polas boas prácticas no campo da conciliación laboral e familiar, economía circular, 
innovación, comercialización en produtos e servizos culturais,  retos da Axenda Urbana 2030 de 
Santiago de Compostela e, tamén, boas prácticas de empresas de economía social. 

2ª.- PERSOAS BENEFICIARIAS:  

Os PREMIOS Á EXCELENCIA EMPRESARIAL AXENDA URBANA 2030 DO CONCELLO DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA van dirixidos a todas as empresas que teñan a súa sede social  
fiscal e, cando menos, un centro de actividade no Concello de Santiago de Compostela, baixo 
calquera forma xurídica admitida en dereito, e sexa cal sexa o seu campo de actividade. Na base 
terceira defínense as categorías ás que poderán optar as empresas de Santiago de Compostela 
podendo, cada unha delas, presentar a súa candidatura a varias categorías. 

Para concorrer á categoría “Boas prácticas de empresas de economía social”, a empresa debe 
ser unha cooperativa, sociedade laboral, centro especial de emprego, ou empresa de inserción 
definida como tal segundo o establecido na Lei de Economía Social de Galicia.   

3ª.- CATEGORÍAS:  

Convócanse os PREMIOS Á EXCELENCIA EMPRESARIAL CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA nas seguintes categorías: 

-Boas prácticas en materia de conciliación. 

-Boas prácticas en materia de economía circular. 

-Boas prácticas en materia de innovación e ciencia aplicadas ao modelo de negocio. 

-Boas prácticas en innovación en comercialización de produtos e servizos culturais. 

-Boas prácticas aliñadas cos retos da Axenda Urbana 2030 de Santiago de Compostela e os   
ODS da Axenda 2030. 
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- Criterios no ámbito social: A promoción do desenvolvemento individual e profesional do persoal 
da empresa a través de plans de formación, promoción e perfeccionamento profesional; A 
conciliación persoal, familiar, e laboral; Emprego feminino e igualdade; plans de estabilidade 
laboral. 

- Criterios no medio ambiente: Implantación de sistemas de análise, xestión e avaliación 
medioambiental; establecemento de medidas de aforro de enerxía, reciclaxe e transporte 
alternativos para a redución de custes; implantación de protocolos para a redución dos residuos 
xerados; accións de comunicación e divulgación da política medioambiental da empresa. 

- Grao de contribución da boa práctica presentada aos ODS marcados na Axenda 2030 e aos 
retos identificados no documento preliminar de diagnose da Axenda Urbana 2030 de Santiago de 
Compostela, dispoñible na web axendaurbana2030santiago.gal. 

5ª.- SOLICITUDES E DOCUMENTACION A PRESENTAR:  

As empresas candidatas ó Premio, presentarán unha solicitude  para cada unha das 
categorías ás que concorran 

- Formulario normalizado CS006EC dispoñible como anexo I debidamente cuberto en todos os 
seus campos e asinado electrónicamente. deberanse cubrir todos os datos, así como as 
seguintes declaracións responsables: 

, acompañada da seguinte documentación: 

Declaración de que está ao día nas súas obrigas tributarias estatais e 
autonómicas, coa Seguridade Social e co Concello de Santiago achegando os 
certificados correspondentes. 

-Declaración de que os requisitos para poder ser beneficiaria cúmprense no 
momento da publicación do extracto desta convocatoria no BOP. 

-Declaración responsable da persoa solicitante de non estar incursa en ningunha 
das prohibicións para ser beneficiario recollidas nos apartados 2º e 3º do artigo 10 
da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia. 

-Declaración responsable de tódalas axudas solicitadas e/ou concedidas baixo o 
réxime de mínimis, durante o ano actual e os dous anos anteriores, polas 
administracións públicas competentes, ou entes públicos, nacionais ou 
internacionais ou, de ser o caso, unha declaración de que non se solicitou nin 
obtivo axudas ou subvencións. 

-Declaración responsable conforme os datos contidos na memoria son certos. 

-Documentación que acredite o cumprimento dos requisitos: Modelo 036, ou 037 (en caso de 
persoas autónomas); contrato de constitución da sociedade (en caso de sociedades civís ou 
comunidades de bens), Escritura de constitución (en caso de sociedades mercantís, 
cooperativas, ou entidades de economía social); Certificado de situación censual, RNT da 
Seguridade Social actual, certificado de relación de socios traballadores (no caso de empresas 
de economía social), alta en RETA (no caso de persoas autónomas, sociedades civís, 
comunidades de bens). Calquera outro documento que acredite o cumprimento dos requisitos. 
En caso de que a empresa presente a  súa candidatura a máis dunha categoría, esta 
documentación só se presentará unha vez. 

-Certificados de estar ó corrente coa AEAT, Xunta de Galicia, Seguridade Social e Concello de 
Santiago de Compostela, así como certificado bancario de titularidade de conta. En caso de que 
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a empresa presente a  súa candidatura a máis dunha categoría, esta documentación só se 
presentará unha vez. 

-Memoria na que se expoña a historia da empresa, o seu nome, logo e forma social, os valores 
que a inspiran, e os méritos (tendo en conta ós criterios de valoración das bases) da candidata 
para optar ó premio de excelencia na categoría á que concorra. 

-Documentación adicional: A empresa candidata poderá aportar a información que considere 
oportuna para referendar os méritos citados na memoria (reportaxes, folletos, vídeos, informes, 
etc.). 

A memoria e documentación adicional non debe superar as 15 páxinas (sen incluír neste 
cómputo a portada, índice, e contraportada) en formato DINA4, con marxe de 2,5 cm, e letra 
calibrí 11. 

As solicitudes xunto coa documentación presentaranse a través da sede electrónica do Concello 
de Santiago de Compostela. 

A presentación das solicitudes e documentación implica a aceptación íntegra e incondicional das 
bases reguladas da convocatoria. 

6ª. PRAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:  

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días naturais contados a partires do 
seguinte ó da publicación do extracto das bases no BOP de A Coruña. 

7ª.- PROCEDEMENTO: 

 Por parte da Oficina de Promoción Económica do Concello de Santiago de Compostela, farase 
un cómputo das candidaturas presentadas por categoría, e procederase á comprobación do 
cumprimento dos requisitos por parte das empresas candidatas. En caso de que algunha 
candidatura non cumprira cos requisitos, ou non presentara toda a documentación requirida, 
daráselle un prazo de dez días hábiles para a emenda.  

Dende a Oficina de Promoción Económica farase un informe de cada candidatura presentada 
que debe incluír os datos da empresa, o cumprimento dos requisitos, e os méritos que alega en 
base á memoria presentada. 

Os informes, xunto con toda a información e documentación aportada pola empresa interesada, 
será pasado a un XURADO que revisará a documentación, deliberará, e propoñerá a candidatura 
gañadora e finalistas de cada categoría. 

As cuestións non previstas nestas bases serán resoltas polo Xurado de acordo co seu libre 
criterio. 

As decisións do xurado serán inapelables. 

O ditame do Xurado será proposto para a súa aprobación pola Xunta de Goberno Local do 
Concello de Santiago de Compostela. 

O procedemento resolverase antes do 15 de decembro de 2022. Transcorrido este prazo sen que 
teña recaído resolución expresa, a solicitude entenderase desestimada por silencio 
administrativo. 

Os premios serán anunciados en acto público ao que se invitará a todas as empresas 
candidatas, 

8ª.- XURADO 
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 O xurado estará composto polo Alcalde do Concello de Santiago de Compostela; unha persoa 
en representación do Comité Técnico Asesor do Consello Económico e Social de Santiago de 
Compostela (persoal propio da Universidade de Santiago de Compostela); un dos directores 
executivos da Axenda Urbana 2030, unha persoa en representación do Consello Económico e 
Social de Santiago de Compostela (designada polo propio Consello Económico e Social) e unha 
persoa representante do Departamento de Desenvolvemento Local do Concello de Santiago. 

Considerarase validamente constituído o Xurado coa asistencia, cando menos, de 4 dos seus 5 
membros. A reunión do Xurado poderá realizarse por medios telemáticos.   

Actuará como Secretaria/o do Xurado a persoa representante do Departamento de 
Desenvolvemento Local do Concello de Santiago, con voz pero sen voto na súa calidade de 
Secretaria/o. 

9ª.- PREMIO:  

Cada categoría contará con un premio por importe de 6.000 euros. Haberá, tamén, dúas 
mencións para os finalistas en cada categoría por importe de 2.000 euros 

Os premios estarán suxeitos á retención fiscal que corresponda. 

As empresas premiadas poderán facer mención de dita condición en carteis, documentos,  
anuncios, e memorias, especificando o ano da convocatoria, así como difundir e facer 
publicidade de tal condición en medios de comunicación, páxinas web, e redes sociais. 

Os premios poderán ser declarados desertos. 

10ª.- ORZAMENTO 

 O orzamento total dos PREMIOS Á EXCELENCIA EMPRESARIAL SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, será de 60.000 euros con cargo á partida 010 43300 4790100.dos Orzamentos 
Municipais do Concello de Santiago para o ano 2022 

11ª.- PUBLICACION: 

 As presentes bases publicaranse na Web co Concello de Santiago de Compostela, na páxina 
web do CERSIA e na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS). Posteriormente á BDNS  
darase traslado do extracto desta ao BOP 

12ª.- RECURSOS 

As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa, e contra elas cabe 
interpor recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o órgano competente 
da xurisdición contencioso-administrativa. Tamén poderá formularse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición no prazo dun mes ante o mesmo órgano que ditou a resolución 
impugnada, consonte o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición 
contencioso-administrativa, e na Lei 39/2015 de procedemento administrativo común.  

13ª.- OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 

- Colaborar na realización de visitas de seguimento e control e facilitar toda a información que lles 
sexa requirida pola Intervención do Concello, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas, 
así como por calquera outra institución nacional ou comunitaria que interveña no exercicio das 
súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.  

- Comunicar ao órgano concedente, en canto se coñeza, calquera modificación das condicións 
tidas en conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidas 
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polas persoas beneficiarias e, de ser o caso, a obtención concorrente de subvencións, axudas, 
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada.  

- Adoptar as medidas de difusión contidas no artigo 15.3 da Lei 9/2007 de subvencións de 
Galicia. Estas medidas deberán adecuarse ao obxecto subvencionado e poderán consistir na 
inclusión da imaxe institucional da entidade concedente así como en lendas relativas ao 
financiamento público en carteis, placas, material impreso, medios electrónicos ou audiovisuais, 
ou ben en mencións realizadas en medios de comunicación.  

- Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos legalmente establecidos.  

- As restantes obrigas estabelecidas con carácter xeral na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia 
e na Lei 38/2003 xeral de subvencións. 

14ª.- REINTEGRO  

Procederá o reintegro total ou parcialmente das cantidades percibidas con esixencia dos xuros 
de demora que correspondan nos casos e nos termos previstos nos título II da Lei 9/2007 de 
subvencións de Galicia e da Lei 38/2003 xeral de subvencións e normativa de desenvolvemento.  

15ª.- MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN  

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión das axudas ou subvencións, así 
como a obtención concorrente de subvencións e axudas outorgadas por outras administracións 
ou outros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á 
modificación da resolución e eventualmente á súa revogación. 

16ª.-  ENTRADA EN VIGOR E VIXENCIA  

Estas bases entrarán en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia 
da Coruña.  

17ª.- NORMATIVA APLICABLE  

En todo o non disposto nestas bases resultará de aplicación a Lei 9/2007 de subvencións de 
Galicia e a Lei 38/2003 xeral de subvencións.  

Esta axuda está suxeita ao réxime de axudas de minimis, polo que non poderán exceder os 
limites cuantitativos (200.000 euros nun período de tres anos) establecidos no Regulamento (CE) 
1998/2006, da Comisión da Unión Europea, do 15 de decembro de 2006, relativo á aplicación 
dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas de minimis (DOUE nº L379/5, do 28 de decembro). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Páxina 1 

MODELO 

CS006PE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

I EDICION PREMIOS Á EXCELENCIA EMPRESARIAL AXENDA URBANA 2030 DO CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Solicitante 
DNI-NIF/NIE Nome e apelidos/Razón social 

Correo electrónico Teléfono 

Representante 
DNI-NIF/NIE Nome e apelidos Teléfono 

Medio de notificación 
Correo electrónico (no caso de que se actúe a través de representante) 

Dirección da sede social da empresa/entidade 
Rúa/.… Núm. Escaleira Planta Porta 

CP Municipio Provincia País 

Dirección fiscal 
Rúa/.… Núm. Escaleira Planta Porta 

CP Municipio Provincia País 

Dirección Centro de actividades 
Rúa/.… Núm. Escaleira Planta Porta 

CP Municipio Provincia País 

Categoría á que concorren (sinale o que corresponda). Presentarase unha solicitude por cada  unha das categorías ás que concorran 

☐ Boas prácticas en materia de conciliación

☐ Boas prácticas en materia de economía circular

☐ Boas prácticas en materia de innovación e ciencia aplicadas ao modelo de negocio

☐ Boas prácticas en innovación en comercialización de produtos e servizos culturais

☐ Boas prácticas aliñadas cos retos da Axenda Urbana 2030 de Santiago de Compostela e os ODS da Axenda 2030

☐ Boas prácticas de empresas de economía social

*As empresas candidatas ó Premio, presentarán unha solicitude CS006PE para cada unha das categorías ás que concorran, acompañada da
documentación requirida. No caso de que a empresa presente a súa candidatura a máis dunha categoría, esta documentación só se presentará
unha vez.

Declaración responsable (sinale o que corresponda) 

D./Dª. _______________________________________________ , con DNI/NIE __________________,  en calidade de: 

☐ Presidente/a  ☐ Secretario/a da empresa/entidade __________________________________________________, con enderezo social en

_________________________________________________ e con NIF nº _____________________

Declaro baixo a miña responsabilidade que a empresa á que represento: 

☐ Non está incursa en ningunha das causas de prohibición sinaladas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e
no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións para obter a condición de beneficiaria da subvención.
☐ Que está ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas, coa Seguridade Social e co Concello de Santiago achegando os
certificados correspondentes.
☐ Que non supera o límite de mínimis ao que se acolle esta convocatoria.
☐ Que os requisitos para poder ser beneficiaria cómprense no momento da publicación desta convocatoria no BOP.
☐ Que en relación con outras axudas solicitadas ou obtidas en réxime de mínimis:
☐ Non se solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda
☐ Si solicitou e/ou se lle concederon outra axudas que son as que a seguir se relacionan:

Entidade á que se lle solicitou Disposición reguladora Ano Importe solicitado Importe concedido 

☐ Que son veraces todos os datos reflectidos na memoria que se acompaña a esta solicitude.
☐ Que son veraces todos os datos reflectidos nesta declaración responsable.
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MODELO 

CS006PE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 Data da solicitude,         Sinatura 

Documentación 
A achegar polo interesado: 
☐ DNI-NIF/NIE do solicitante
☐ DNI-NIF/NIE do representante, se procede
☐ Acreditación da representación, se procede (marcar no Anexo 1 os documentos achegados)
☐ Documentación que acredite o cumprimento dos requisitos: Modelo 036, ou 037, no caso de persoas autónomas
☐ Certificados de estar ó corrente coa AEAT, coa Xunta de Galicia, coa Seguridade Social e co Concello de Santiago de
Compostela (co Concello, só no caso de non autorizar a súa consulta)
☐ Certificado bancario de titularidade de conta
☐ Contrato de constitución da sociedade, no caso de sociedades civís ou comunidades de bens
☐ Escritura de constitución, no caso de sociedades mercantís, cooperativas, ou entidades de economía social
☐ Certificado de situación censual, RNT da Seguridade Social actual, certificado de relación de socios traballadores (no caso
de empresas de economía social)
☐ Alta no RETA, no caso de persoas autónomas, sociedades civís, comunidades de bens
☐ Memoria* na que se expoña a historia da empresa, o seu nome, logo e forma social, os valores que a inspiran, e os méritos
(tendo en conta ós criterios de valoración das bases) da candidata para optar ó premio de excelencia na categoría á que
concorra. *A memoria e documentación adicional non debe superar as 15 páxinas (sen incluir neste cómputo a portada, índice, e
contraportada) en formato DINA4, con marxe de 2,5 cm, e letra calibrí 11
☐ Documentación adicional: A empresa candidata poderá aportar a información que considere oportuna para referendar os
méritos citados na memoria (reportaxes, folletos, vídeos, informes, etc.).
☐ Calquera outro documento que acredite o cumprimento dos requisitos

☐ Declaro que a seguinte documentación requirida xa figura presentada no Concello nas datas e cos números de rexistro que
se indican:

Documento Data presentación Número Rexistro entrada 

Verificación de datos por parte do Concello de Santiago de Compostela (riscar a opción elixida): 

☐ AUTORIZO ao Concello de Santiago a que obteña de forma directa, e en calquera fase do procedemento, a certificación

acreditativa de que a Entidade está ao corrente nas súas obrigas co concello.

☐ PRESTO O MEU CONSENTIMENTO para a reutilización polo Concello dos documentos achegados

☐ NON PRESTO O MEU CONSENTIMENTO para que os datos ou documentos necesarios para o trámite desta solicitude sexan
obtidos mediante consulta a outras administracións

Coa sinatura desta solicitude autorizo que o Concello de Santiago de Compostela realice o tratamento dos datos persoais declarados coa finalidade de xestionar o procedemento derivado dela. 
A lexitimación vén atribuída polo consentimento da persoa interesada e polas competencias municipais establecidas na normativa de aplicación. Conservarase o tempo necesario para resolver 
o expediente e as responsabilidades derivadas. As  persoas destinatarias serán os departamentos municipais, as empresas concesionarias ou outras administracións públicas con competencias 
na tramitación do expediente. Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento ou calquera outro establecido na normativa vixente ante quen sexa responsable 
do tratamento e consultar información adicional en www.santiagodecompostela.gal

http://www.santiagodecompostela.gal/
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MODELO 

CS006PE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DA REPRESENTACIÓN 

 En todos os casos é preciso achegar o DNI-NIF/NIE da persoa representada e da representante 

Para a representación de persoas físicas maiores de idade (sinale o que corresponda) 

☐ Poder notarial

☐ Apoderamento outorgado mediante comparecencia

☐ Outros documentos legais de representación maiores de idade

Para a representación de persoas xurídicas que carezan de capacidade para actuar 

☐ Resolución xudicial

Para a representación de persoas xurídicas (sinale o que corresponda) 

☐ Escritura pública

☐ Poder notarial

Para a representación de herdanzas xacentes, comunidades de bens ou outras entidades sen 
personalidade xurídica (sinale o que corresponda) 

☐ Escritura pública

☐ Poder notarial

En caso de representación de persoas menores de idade (sinale o que corresponda) 

☐ Libro de familia

☐ Resolución xudicial ou administrativa

☐ Outros documentos legais de representación
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