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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
BETANZOS

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto do acordo do Pleno en sesión extraordinaria de 17 de xuño de 2020 polo que se aproban as bases reguladoras 
do programa "REACTIVA" do Concello de Betanzos

BDNS (Identif.): 512803

De conformidade có previsto nos artigos 17.3 b) y 20.8a) da Lei 38/2003, de 17 de noviembro, xeral de subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria do Programa “REACTIVA” do Concello de Betanzos. O texto completo pode consultarse 
na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.eres/bdnstrans/index).

Obxecto do programa

O obxecto do Programa "REACTIVA", ante as consecuencias derivadas da crise económica provocada pola Covid-19, é 
impulsar a actividade económica no termo municipal de Betanzos, e outorgar liquidez ás pequenas empresas do municipio 
para contribuír a facilitar o cumprimento das súas obrigas empresariais, ao mantemento da actividade e o emprego, así 
como amortecer, na medida do posible, a redución drástica de ingresos nos colectivos beneficiarios.

Preténdese protexer o interese xeral da cidadanía de Betanzos, e minimizar o impacto producido pola crise económica 
provocada pola Covid-19 e que unha vez finalizada a alarma sanitaria, se produzca canto antes unha reactivación da eco-
nomía do noso municipio.

Estas axudas serán compatibles con calquera outra subvención, axuda, ingreso ou recurso procedente doutras ad-
ministracións ou entes, públicos ou privados, rexionais, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, a 
condición de que o importe total das axudas que se perciba non supere as perdas económicas derivadas da Covid-19.

Concorren circunstancias singulares e razóns de interese público, social, económico e humanitario que dificultan a 
convocatoria de axudas e xustifican o seu outorgamento en réxime de concesión directa, de acordo co que prevé o artigo 
22, apartado 2.c da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións. Ademais, as actuacións, teñen o carácter de 
máxima urxencia.

Beneficiarios/as

Poderán beneficiarse destas axudas as persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, así como as microem-
presas que reúnan os seguintes requisitos:

Que teñan o domicilio fiscal da actividade no municipio de Betanzos e radique neste o centro de traballo afectado (a 
Administración municipal verificará o cumprimento deste requisito mediante o domicilio da actividade que figura no alta no 
censo de obrigados/as tributarios/as nesta data).

Que a actividade que desenvolven se vise afectada polo peche de establecementos disposto RD 465/2020 de 17 de 
marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo ou, non se fose o caso, que a actividade desenvolvida 
polo/a autónomo/a tivese unha redución da súa facturación durante o mes seguinte á declaración do estado de alarma 
de polo menos o 50%, en relación coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma.

Cando o/a autónomo/a non leve de alta os 6 meses naturais esixidos para acreditar a redución dos ingresos, a valo-
ración levará a cabo tendo en conta o período de actividade.

O requisito de redución de facturación xustificarase a través dunha declaración responsable que virá incluída na instan-
cia presentada e xunto coa documentación requirida en puntos posteriores desta convocatoria.

Que a actividade afectada polo peche do establecemento disposta polo estado de alarma non se viu compensada por 
un incremento da facturación derivado dun aumento do volume de negocio en liña ou telefónico da persoa ou a empresa 
solicitante.
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No caso dos/as traballadores/as autónomos/as estar dado de alta no momento da declaración de estado de alarma 
(14 de marzo de 2020) e no momento da presentación da solicitude, no Réxime Especial da Seguridade Social dos traba-
lladores por conta propia ou autónomos (RETA).

No caso do resto de beneficiarios/as, estar legalmente constituídos e inscritos nos rexistros correspondentes, así 
como dados de alta no Réxime de Seguridade Social ou Mutualidade que corresponda, na data da declaración do estado 
de alarma (14 de marzo de 2020) e no momento da presentación da solicitude.

Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeneral de Subvencións, e en particular, estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa 
Facenda estatal (AEAT) e coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS). Este requisito debe cumprirse desde a data de 
presentación da solicitude até a data do pagamento da subvención, no seu caso, e será declarado responsablemente pola 
persoas solicitante no modelo normalizado de solicitude de subvención no Anexo I.

Non ter débeda ningunha pendente co Concello de Betanzos na data da proposta de concesión da axuda e do seu 
pagamento (a Administración comprobará de oficio o cumprimento deste requisito).

Quedan excluídos/as aqueles/as autónomos/as que ademais traballen por conta allea.

Contía das axudas

1. Concederase unha cantidade máxima de 500 euros para os/as autónomos/as ou microempresas cando a activida-
de que desenvolvan estivo afectada polo peche de establecementos disposto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica 
o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo.

2. Concederase unha contía máxima de 300 euros a aqueles/as autónomos/as ou microempresas que non esti-
veron afectadas polo peche de establecementos disposto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do 
RD 463/2020 de 14 de marzo, a condición de que sufrisen unha redución da súa facturación durante o mes seguinte á 
declaración do estado de alarma de polo menos o 50%, con relación á media efectuada no semestre natural anterior á 
declaración do estado de alarma.

Cando o/a autónomo/a non leve de alta os 6 meses naturais esixidos para acreditar a redución dos ingresos, a valo-
ración levarase a cabo tendo en conta o período de actividade.

O requisito de redución de facturación xustificarase a través dunha declaración responsable que virá incluída na instan-
cia presentada e xunto coa documentación requirida en puntos posteriores desta convocatoria.

As cantidades máximas de 500 euros e 300 euros ás que se refiren os dous parágrafos anteriores, incrementaranse 
nun máximo de 100 euros en caso de ter ata 4 traballadores/as (inclusive, ademais do/a solicitante) e nun máximo de 200 
euros en caso de ter ata 9 traballadores/as (inclusive, ademais do/a solicitante) o 1 de marzo de 2020. Para este efecto 
se os/as titulares da empresa fose máis dunha persoa, a segunda e sucesivas titulares serán consideradas traballadoras 
para os incrementos mencionados mais en ningún caso poderá presentarse máis dunha solicitude por empresa.

Como norma xeral concederanse as contías máximas determinadas nos parágrafos anteriores, con todo, no caso de 
que o Concello de Betanzos reciba solicitudes por un importe maior á partida orzamentaria determinada no apartado 2 e 
non sexa posible incrementar esta partida, con independencia das razóns que impidan o devandito incremento, as canti-
dades máximas de axuda veranse proporcionalmente reducidas en función dos importes solicitados para afectar en igual 
medida a as posibles persoas beneficiarias e non desatender a ningunha delas.

Lugar e prazo de presentación de solicitudes. Corrección de deficiencias.

1. As solicitudes para a obtención das axudas reguladas nestas bases deberán presentarse no Rexistro xeral do Con-
cello de Betanzos a través da súa sede electrónica ou por correo postal, en impreso normalizado, que estará dispoñible na 
devandita sede e na páxina web oficial do Concello de Betanzos.

Na solicitude deberase establecer un enderezo electrónico para calquera comunicación relativa á solicitude da axuda.

Poderá presentarse unha única solicitude por autónomo/a ou empresa, con independencia do número de titulares da 
empresa dados de alta no réxime de autónomos/as.

2. O prazo para a presentación de solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria 
no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e será dun mes. Aquelas solicitudes presentadas fóra de prazo non se admitirán 
a trámite, sen entrar no fondo do asunto, mediante acordo administrativo.

3. Se a solicitude non reúne os requisitos establecidos nestas bases ou non se acompañase da documentación esixida 
requirirásllee á persoa interesada para que, nun prazo de 5 días hábiles tras o requirimento, emende as faltas ou acompañe 
os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, entenderase que desiste da súa petición.
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4. Habilitarase o seguinte enderezo electrónico para realizar calquera consulta ou dúbida relativa á presentación das 
solicitudes: axudascovid@betanzos.gal.

5. As persoas xurídicas están obrigadas a relacionarse co Concello por medios electrónicos exclusivamente.

Bases Reguladoras

O programa rexirase polas Bases Reguladoras publicadas no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos e na 
páxina web do Concello, así como na Base Nacional de Subvencións (BDNS)

Contía das axudas

1. Concederase unha cantidade máxima de 500 euros para os/as autónomos/as ou microempresas cando a activida-
de que desenvolvan estivo afectada polo peche de establecementos disposto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica 
o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo.

2. Concederase unha contía máxima de 300 euros a aqueles/as autónomos/as ou microempresas que non esti-
veron afectadas polo peche de establecementos disposto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do 
RD 463/2020 de 14 de marzo, a condición de que sufrisen unha redución da súa facturación durante o mes seguinte á 
declaración do estado de alarma de polo menos o 50%, con relación á media efectuada no semestre natural anterior á 
declaración do estado de alarma.

Cando o/a autónomo/a non leve de alta os 6 meses naturais esixidos para acreditar a redución dos ingresos, a valo-
ración levarase a cabo tendo en conta o período de actividade.

O requisito de redución de facturación xustificarase a través dunha declaración responsable que virá incluída na instan-
cia presentada e xunto coa documentación requirida en puntos posteriores desta convocatoria.

As cantidades máximas de 500 euros e 300 euros ás que se refiren os dous parágrafos anteriores, incrementaranse 
nun máximo de 100 euros en caso de ter ata 4 traballadores/as (inclusive, ademais do/a solicitante) e nun máximo de 200 
euros en caso de ter ata 9 traballadores/as (inclusive, ademais do/a solicitante) o 1 de marzo de 2020. Para este efecto 
se os/as titulares da empresa fose máis dunha persoa, a segunda e sucesivas titulares serán consideradas traballadoras 
para os incrementos mencionados mais en ningún caso poderá presentarse máis dunha solicitude por empresa.

Como norma xeral concederanse as contías máximas determinadas nos parágrafos anteriores, con todo, no caso de 
que o Concello de Betanzos reciba solicitudes por un importe maior á partida orzamentaria determinada no apartado 2 e 
non sexa posible incrementar esta partida, con independencia das razóns que impidan o devandito incremento, as canti-
dades máximas de axuda veranse proporcionalmente reducidas en función dos importes solicitados para afectar en igual 
medida a as posibles persoas beneficiarias e non desatender a ningunha delas.

Lugar e prazo de presentación de solicitudes. Corrección de deficiencias.

1. As solicitudes para a obtención das axudas reguladas nestas bases deberán presentarse no Rexistro xeral do Con-
cello de Betanzos a través da súa sede electrónica ou por correo postal, en impreso normalizado, que estará dispoñible na 
devandita sede e na páxina web oficial do Concello de Betanzos.

Na solicitude deberase establecer un enderezo electrónico para calquera comunicación relativa á solicitude da axuda.

Poderá presentarse unha única solicitude por autónomo/a ou empresa, con independencia do número de titulares da 
empresa dados de alta no réxime de autónomos/as.

2. O prazo para a presentación de solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria 
no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e será dun mes. Aquelas solicitudes presentadas fóra de prazo non se admitirán 
a trámite, sen entrar no fondo do asunto, mediante acordo administrativo.

3. Se a solicitude non reúne os requisitos establecidos nestas bases ou non se acompañase da documentación esixida 
requirirásllee á persoa interesada para que, nun prazo de 5 días hábiles tras o requirimento, emende as faltas ou acompañe 
os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, entenderase que desiste da súa petición.

4. Habilitarase o seguinte enderezo electrónico para realizar calquera consulta ou dúbida relativa á presentación das 
solicitudes: axudascovid@betanzos.gal.

5. As persoas xurídicas están obrigadas a relacionarse co Concello por medios electrónicos exclusivamente.

Xustificación das axudas

1. O control das obrigas esixidas no punto 9 da convocatoria realizarase mediante a comprobación de oficio polo órgano 
competente.
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2. A persoa beneficiaria deberá presentar no mes sexto a contar a partir do día seguinte da publicación da concesión 
da subvención:

Certificado actualizado de situación censual que indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal 
e o local de desenvolvemento da actividade.

No caso de ter traballadores/as ao seu cargo, deberá de presentar un informe de vida laboral da empresa expedido 
pola Tesouraría da Seguridade Social que comprenda os 6 meses posteriores á concesión da subvención.

Resolución/certificación do alta no Réxime correspondente da Seguridade Social ou mutua profesional correspondente 
da persoa física ou da persoa administradora actualizado á data de presentación da xustificación.

Declaración responsable do conxunto de axudas concedidas e/ou outros ingresos obtidos para a mesma finalidade.

Documentación acreditativa da redución da facturación mediante a achega da seguinte documentación: a documen-
tación contable que o xustifique, podendo facerse a través da copia do libro de rexistro de facturas emitidas e recibidas; 
do libro diario de ingresos e gastos; do libro rexistro de vendas e ingresos; ou do libro de compras e gastos. Aqueles 
traballadores/as autónomos que non estea obrigados/as a levar os libros que acrediten o volume de actividade, deberán 
acreditar a redución polo menos do 50% esixido por calquera medio de proba admitido en dereito.

Betanzos

26/6/2020

A Alcaldesa

María Barral Varela

2020/4138
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