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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
BETANZOS

Bases reguladoras do programa “Reactiva” do Concello de Betanzos.

“BASES REGULADORAS DO PROGRAMA  “REACTIVA” DO CONCELLO DE BETANZOS

1. Obxecto do programa

Como consecuencia da emerxencia de saúde pública ocasionada pola Covid-19, o goberno de España declarou o 
estado de alarma en todo o territorio nacional mediante o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo.

O impacto que está a ter esta situación de excepcionalidade obriga ás administracións públicas a adoptar coa máxima 
celeridade medidas para paliar os efectos que está a sufrir a nosa sociedade.

Algúns dos colectivos que máis están a sufrir esta crise son as persoas traballadoras en réxime de autónomas e as 
microempresas, colectivos que se viron afectados polo peche dos seus negocios ou que viron drasticamente reducidos os 
seus ingresos por causa desta pandemia.

Por este motivo o Concello de Betanzos, mediante esta convocatoria, pretende levar a cabo de maneira inmediata 
actuacións encamiñadas a paliar o inevitable dano causado pola pandemia nos colectivos anteriormente mencionados 
para que non perdan o seu posto de traballo e poidan seguir desenvolvendo a súa actividade  tras a superación desta crise 
sanitaria, e evitar na medida do posible, o peche definitivo dos seus negocios e a  consecuente destrución de empregos.

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. 

2. Normativa aplicable

1. A presente convocatoria rexerase, con carácter xeral, polo disposto nas bases reguladoras, na Lei 38/2003, de 17 
de novembro, xeral de subvencións (en diante LXS) e o seu Regulamento de desenvolvemento (en diante RS), aprobado polo 
Real decreto 887/2006, de 21 de xullo. Pola Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (en diante LSG). Na 
Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases de réxime local (en diante LBRL). E nas bases de execución do orzamento municipal 
para o exercicio 2020 e, supletoriamente, na Lei  39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas e calquera outra disposición normativa que pola súa natureza puidese resultar de aplicación.

2. A súa tramitación realizarase por medios electrónicos en aplicación do disposto no artigo 14.3 da Lei 39/2015, de 
procedemento administrativo común das administracións públicas, tendo en conta de que a actual declaración do estado 
de alarma limita a circulación das persoas polas vías ou espazos de uso público.

3. A convocatoria destas subvencións deberá publicarse no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos e na 
páxina web do Concello, así como na Base Nacional de Subvencións (BDNS), con indicación do diario oficial no que se 
publicará o extracto destas, e opera como sistema nacional de publicidade das subvencións.
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3. Crédito orzamentario

A contía destinada a atender estas subvencións ascende a un importe total de 150 000 euros do vixente orzamento 
municipal, con cargo á aplicación orzamentaria 241/479.00 e código de proxecto 2020/5/0/1. Esta cantidade poderá 
verse ampliada, logo de realizar os trámites legalmente necesarios, sen requirir unha nova convocatoria, no caso de esgotar 
todo o crédito destinado a esta e se quedasen solicitudes sen atender.

Actualmente está en tramitación o expediente de modificación de crédito número 15/2020 e queda condicionada a 
efectiva concesión das axudas á súa entrada en vigor. 

4. 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.

· No caso dos/as traballadores/as autónomos/as estar dado de alta no momento da declaración de estado de alar-
ma (14 de marzo de 2020) e no momento da  presentación da solicitude, no Réxime Especial da Seguridade Social dos 
traballadores 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.

5. 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. 
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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.

6. 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.

7. Documentación para achegar

No caso de persoa  física:

1. A persoa interesada ou o seu representante legal deberán presentar a solicitude normalizada e acompañala obriga-
toriamente da seguinte documentación:

a) DNI polas dúas caras ou NIE acompañado do pasaporte, no seu caso.

b) Certificado actualizado de situación censual que indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio 
fiscal e no seu caso o do local de desenvolvemento da  actividade.

c) Resolución/certificación do alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos/as ou réxime correspondente.

d) No caso de non autorizar ao Concello de Betanzos para obter as certificacións das administracións tributarias co-
rrespondentes e o Tesouro da Seguridade Social, documento no que se certifica que a entidade está ao corrente coas súas 
obrigas tributarias e coa Seguridade Social no momento de recoñecer as obrigas e ordenar os pagamentos das subvencións 
deberá presentar certificados de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias coa Facenda estatal 
(AEAT) coa Facenda autonómica (ATIGRA) e coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS). Este requisito debe cumprirse 
desde a data de presentación da solicitude ata a data do pagamento da subvención, no seu caso.

e) Certificado de conta bancaria que acredite o número e a titularidade da conta onde efectuar o ingreso da subvención.

f) No caso de ter traballadores/as ao seu cargo, informe de vida laboral da empresa expedido pola Tesouraría da 
Seguridade Social no que se inclúa o número de traballadores/as a día 14 de marzo de 2020. 

g) Naqueles casos nos que o/a autónomo/a non se viu afectado o peche do seu establecemento, segundo o disposto 
no RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo, mais que tivo unha redución 
da súa  facturación durante o mes seguinte á declaración do estado de alarma da menos o 50%, con relación á media 
efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma, deberase acreditar tal circunstancia mediante 
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a achega da información contable que o xustifique desde os 6 meses previos á declaración do estado de alarma (14 de 
marzo de 2020) ata a data de presentación da solicitude de subvención. 

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.

Cando o/a solicitante non estea obrigado/a a levar os libros que acreditan o volume da súa actividade, deberá acreditar 
a redución de polo menos do 50% esixida por calquera medio de proba admitido en dereito.

h) No caso de que o/a solicitante actúe con representante, deberase achegar o documento que acredite o apoderamen-
to correspondente.

No caso de persoas xurídicas, sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalidade 
xurídica: 

1. A solicitude normalizada deberá presentarse e acompañarse obrigatoriamente da seguinte documentación:

a) NIF da persoa xurídica, sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalidade 
xurídica. 

b) Certificado actualizado de situación censual da persoa xurídica, sociedade civil, comunidade de bens ou outras 
entidades económicas sen personalidade xurídica que indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio 
fiscal e no seu caso o  local de desenvolvemento da actividade. 

c) No caso de non autorizar ao Concello de Betanzos para obter as certificacións das administracións tributarias co-
rrespondentes e o Tesouro da Seguridade Social no que se certifica que a entidade está ao corrente coas súas obrigacións 
tributarias e coa Seguridade Social ao momento de recoñecer as obrigacións e ordenar os pagamentos das subvencións 
deberá presentar certificados de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias coa Facenda estatal 
(AEAT) e coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS). Este requisito debe cumprirse desde a data de presentación da 
solicitude ata a data do pago da subvención, no seu caso. 

d) Certificado de conta bancaria que acredite o número e a titularidade da conta onde efectuar o ingreso da subvención.

e) No caso de ter traballadores ao seu cargo, informe de vida laboral da empresa  expedido pola Tesouraría da Seguri-
dade Social no que se inclúa o número de traballadores a data 14 de marzo de 2020. 

f) Contrato de constitución da sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalida-
de xurídica. 

g) Escritura de constitución e os estatutos da persoa xurídica actualizados, inscritos no correspondente Rexistro. 

h) Acreditación dos poderes da persoa administradora e da que presenta a solicitude en caso de non ser a mesma 
persoa. 

i) DNI polas dúas caras ou NIE acompañado polo pasaporte, se o indica da persoa administradora e da persoa que 
presenta a solicitude en caso de non ser a mesma. 

j) Alta no réxime da Seguridade social correspondente da persoa administradora. 

k) Naqueles casos nos que non se viron afectados o peche de establecementos disposto  no RD 465/2020 de 17 de 
marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo, e sufrisen unha redución da súa facturación no mes 
anterior á solicitude desta subvención de polo menos o 50%, en relación coa media efectuada no semestre natural anterior 
á declaración do estado de alarma, deberán acreditar esta redución mediante a achega da información contable que o 
xustifique desde os 6 meses previos á declaración do estado de alarma (14 de marzo de 2020) ata a data de presentación 
da solicitude de subvención. 

Cando a persoa xurídica non estea obrigada a levar os libros que acreditan o volume de actividade, deberán acreditar 
a redución polo menos do 50% esixida por calquera medio de proba admitido en dereito. 

Cando a persoa xurídica 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.

l) Así mesmo, e nos termos previstos no artigo 11.3 LXS, a agrupación ou comunidade non poderá disolverse ata que 
transcorra o prazo de prescrición a que fan referencia os  artigos 39 e 65 LXS. Igualmente, en caso de concesión de 
subvención, a resolución conterá as porcentaxes de participación das persoas integrantes na entidade beneficiaria, en 
función dos cales participarán nos dereitos e obrigas derivados do outorgamento da subvención, e no seu caso, do seu 
reintegro. 

En ambos os casos:

No caso que a persoa física, xurídica, comunidade de bens, sociedade civil ou outra entidade sen personalidade xurí-
dica, que realice a solicitude de subvencións tivese concedido un adiamento/fraccionamento de débedas coa Tesouraría 
Xeral da Seguridade Social, coa Axencia Estatal de Administración tributaria ou coa Tesouraría Municipal, deberá presentar 
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coa solicitude, a resolución de concesión do mesmo xunto ao último certificado de carecer de débedas posterior á conce-
sión do adiamento.

Así mesmo, haberá de presentar a declaración responsable asinada pola persoa interesada ou representante legal da 
persoa ou entidade solicitante que conterá o pronunciamento expreso sobre as seguintes cuestións:

· Que coñece  e acepta as bases da convocatoria.

· Que a actividade desenvolvida viuse afectada o 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 sendo leste o caso, que a actividade desenvolvida ha 
sufrido unha redución da facturación no mes anterior á solicitude desta subvención de polo menos o 50%, en relación coa 
media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma, ou en caso de non levar de alta os 6 
meses naturais esixidos para acreditar a redución dos ingresos, durante o período de alta. 

· Que a actividade afectada polo peche do establecemento disposta polo estado de alarma non se viu compensada por 
un incremento da facturación mediante un  incremento do volume de negocio en liña ou telefónico da persoa solicitante. 

· Que a persoa solicitante asume o compromiso de destinar a subvención á finalidade prevista. 

· Que a persoa solicitante non está incursa nas prohibicións para obter a condición de beneficiaria e para ser recep-
tora do pagamento. 

· Que a persoa solicitante se compromete á comunicación de subvencións concedidas con anterioridade á presen-
tación da subvención coa mesma finalidade e o compromiso de comunicar o máis axiña posible as axudas obtidas con 
posterioridade á presentación da solicitude e antes da resolución desta. 

8. Procedemento e instrución do procedemento

1. A instrución do procedemento corresponderalle ao axente de desenvolvemento local, que realizará de oficio todas 
as actuacións necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos que se formulará 
a proposta de resolución.

2. Se resulta que a documentación está incompleta ou é defectuosa, requiriráselle á persoa solicitante para que no 
prazo de 10 días hábiles a partir do día seguinte á data de notificación, achegue a documentación necesaria ou corrixa os 
defectos observados, e indicaráselle que se entenderá que desiste da súa solicitude no caso de incumprimento.

3. As notificacións de resolucións e actos administrativos realizaranse nos termos previstos na normativa reguladora 
do procedemento administrativo común.

Logo de que transcorra o prazo establecido para alegar ou emendar as solicitudes requiridas para iso e informadas 
polo órgano instrutor, este elevará a proposta de acordo que se someterá á aprobación do órgano competente e publicarase 
logo da fiscalización.

4.  Antes da resolución provisional das axudas darase conta da proposta de concesión das mesmas á xunta de 
portavoces.

5. Elaborarase a resolución provisional, e outorgarase un prazo de alegacións ou emendas de 10 días hábiles. Unha 
vez transcorrido este prazo, resolverase de xeito definitivo. A Alcaldía, ou o órgano en que delegue, resolverá o expediente.

O acordo de concesión de subvención conterá tanto o outorgamento das subvencións, que fixará expresamente a súa 
contía, e incorporará, se é o caso, as condicións, obrigas e determinacións accesorias a que debe suxeitarse a persoa 
beneficiaria destas, como a desestimación expresa do resto das solicitudes, se é o caso, e as causas da denegación. 

5. O acordo será obxecto de publicación na páxina web municipal, no taboleiro de edictos do Concello e na Base de 
Datos Nacional de Subvencións e servirá esta publicación para os efectos da notificación.

6. O prazo máximo de resolución  do procedemento será de seis meses desde a data en finalice o prazo de presen-
tación das solicitudes. Porá fin á vía administrativa, e poderase interpor contra ela un recurso potestativo de reposición 
no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que dite a resolución, ou ben recorrer directamente ante a orde xurisdicional 
contencioso-administrativa na forma e prazos previstos na lei reguladora da devandita xurisdición.

9. Obrigas dos/as beneficiarios/as

Son obrigas dos/as beneficiarios/as

a) No caso de optar á subvención por ter ao seu cargo traballadores/as, o mantemento como mínimo dun 50% do 
persoal declarado no informe da vida laboral da empresa achegado no momento que se presentou a solicitude. 

b) Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro previstas pola vixente normativa en materia de 
subvencións.

c) Reintegrar os fondos percibidos nos supostos contemplados no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, e en particular, 
por obter a subvención falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando aquelas que o impediron, ou mostrar 
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resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control financeiro prevista no artigo 14 da 
Lei xeral de subvencións.

d) Cumprir as restantes obrigas que detalla o artigo 14 da Lei xeral de subvencións.

e) No caso de que o/a beneficiario/a estea comprendido nos supostos do artigo 3.b) da Lei 19/2013, de 9 de decem-
bro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, deberá adaptarse ás obrigas de publicidade activa que 
lle resulten aplicables.

10. Xustificación das axudas

1. O control das obrigas esixidas no punto 9 da convocatoria realizarase mediante a comprobación de oficio polo órgano 
competente.

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 correspon-
dente 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. 

11. Pagamento da subvención

1. O pago destas axudas realizarase nun pagamento único pola totalidade do importe concedido, mediante transferen-
cia bancaria, a partir da data da resolución de concesión, sen que sexa necesaria a constitución de garantías.

2. No caso de incumprimento das obrigas detalladas nesta convocatoria, o servizo xestor iniciará de oficio expediente 
administrativo que, logo da audiencia á persoa interesada, proporalle ao órgano que concedeu a subvención a iniciación de 
procedemento de reintegro dos fondos non xustificados, xunto coa liquidación dos xuros de mora correspondentes.

12. Reintegro das subvencións

1. O reintegro do importe percibido, cando cumpra, rexerase polo disposto no título II da LXS e polo título III do RLXS.

2. Xunto ás causas de invalidez da resolución de concesión, recollidas no artigo 36 da LXS, darán lugar á obrigación de 
reintegrar, total ou parcialmente, as cantidades percibidas, así como a esixencia do xurso de mora correspondente desde a 
data do pagamento da subvención ata que se acorde a procedencia do reintegro, os supostos previstos con carácter xeral 
no artigo 37 da Lei xeral de subvencións. 

3. Tal e como se establece no punto 1, as axudas concedidas serán compatibles coa percepción doutras subvencións 
procedentes de calquera outra administración pública ou institución privada. Non obstante, en ningún caso o importe da 
subvención unido ao doutras posibles subvencións, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calque-
ra administración ou ente público ou privado poderá superar a diminución de ingresos da actividade como consecuencia 
da crise provocada polo Coronavirus. No caso de que así sexa tamén procederá o reintegro da axuda municipal na súa 
totalidade, ou na parte que corresponda en función das outras axudas percibidas.

4. Sen prexuízo de iniciar o procedemento de reintegro, no caso de incumprimento das obrigas establecidas con motivo 
da concesión de lle subvención, o/a beneficiario/a poderá comunicarlle ao órgano xestor por rexistro de entrada este feito 
e efectuar a devolución voluntaria da cantidade percibida. Para iso, deberá porse en contacto co servizo xestor para os 
efectos dos trámites que debe realizar. Así mesmo, calcularanse os xuros de mora ata o momento no que se produza a 
devolución efectiva pola súa banda.”

Betanzos, 25 de xuño de 2020

A alcaldesa 

María Barral Varela



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Mércores, 1 de xullo de 2020 [Número 98]  Miércoles, 1 de julio de 2020

Página 7 / 10

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
0/

40
88

SOLICITUDE PROGRAMA REACTIVA

CANLE DE NOTIFICACIÓN

Notificación Postal Notificación Telemática

DATOS DA SOLICITUDE

NIF Nome Primeiro Apelido Segundo Apelido

Teléfono Correo Electrónico Notificar a

Domicilio de Notificación

Código Postal Concello Provincia

ACTUANDO

Actuando en nome propio Representando, en calidade de

Tipo de Representante:

Posibles valores: (Representante Legal, Titor Legal, Herdeiro Legal, Alcalde / Concelleiro Delegado, REA -                        
Rexistro Electrónico de Apoderados, Outros, Certificado de Representación)

DATOS DO INTERESADO

NIF Nome Primeiro Apelido Segundo Apelido

Teléfono Correo Electrónico

DATOS DA ACTIVIDADE
Epígrafe

Epígrafe do IAE segundo o Real Decreto Lexislativo 1175/1990 de 28 de 
setembro (BOE 234 de 29 de setembro de 1990).

Nome comercial da actividade
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AXUDA QUE SE SOLICITA
Sinalar a opción desexada

Actividade afectada polo peche de establecementos 
disposto no RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica o 
artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo.

Sen máis traballadores que o propio                       
solicitante.
Con ata catro traballadores inclusive ademais do 
solicitante.
Con ata nove traballadores inclusive ademais do 
solicitante.

Actividade que ten sufrido 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. 

Sen máis traballadores que o propio                       
solicitante.
Con ata catro traballadores inclusive ademais do 
solicitante.
Con ata nove traballadores inclusive ademais do 
solicitante.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTA

Persoa física

DNI polas dúas caras ou NIE acompañado do pasaporte, no seu  caso.

Certificado actualizado da Situación Censual que indique a actividade económica coa súa data de alta, o 
domicilio fiscal e no seu caso o do local de desenvolvemento da actividade.

Resolución/certificación da alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou réxime correspondente.

No caso de non autorizar ao Concello de Betanzos a obter as certificacións das administracións tributarias 
correspondentes e  o Tesouro da Seguridade Social, no que se certifica que a entidade está ao corrente coas 
súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social ao momento de recoñecer as obrigas e ordenar os pagos das  
subvencións, deberá presentar certificados de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa 
Facenda estatal (AEAT) coa Facenda autonómica (ATIGRA) e coa  Tesoureira Xeral da Seguridade Social 
(TGSS). Este requisito debe cumprirse dende a data de presentación da solicitude ata a data de pago da 
subvención, no seu caso.

Certificado actualizado da Situación Censual que indique a actividade económica coa súa data de alta, o 
domicilio fiscal e no seu caso o do local de desenvolvemento da actividade

Certificado de conta bancaria que acredite o número e a titularidade da conta na cal efectuar o ingreso da 
subvención.

No caso de ter traballadores ao seu cargo, Informe de Vida Laboral da Empresa expedido pola Tesourería da 
Seguridade Social no que se figure o número de traballadores a data 14 de marzo de 2020.  
Naqueles casos nos que o autónomo non se  vise afectado polo peche do seu establecemento, segundo o 
disposto no  RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo, pero teña 
sufrido 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, 
acreditación de tal circunstancia mediante a aportación da información contable que o xustifique dende os 6 
meses previos á declaración do estado de alarma (14 de marzo de 2020) ata a data de presentación da 
solicitude de subvención. 

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

Cando o solicitante non estea obrigado a levar os libros que acreditan o volume da súa actividade, deberá 
acreditar a redución de polo menos o 50% esixida por calquera medio de proba admitido en dereito.

No caso de que o solicitante actúe con representante,  deberase aportar documento que acredite o 
apoderamento correspondente.

No caso de que a persoa física que realice a solicitude da subvención tivese concedido un 
aprazamento/fraccionamento de débedas coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, coa Axencia Estatal de 
Administración Tributaria ou coa Tesourería Municipal, deberá presentar coa solicitude a resolución de 
concesión do mesmo  xunto ao último certificado de carecer de débedas posterior á concesión do 
aprazamento/fraccionamento.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTA
Persoas xurídicas, sociedades civís, comunidades de bens e outras entidades económicas sen personalidade 
xurídica

NIF da persoa xurídica, sociedade civil, comunidade de bens ou outra entidade económica sen personalidade 
xurídica.

Certificado actualizado da Situación Censual que indique a actividade económica coa súa data de alta, o 
domicilio fiscal e no seu caso o do local de desenvolvemento da actividade.

No caso de non autorizar ao Concello de Betanzos a obter as certificacións das administracións tributarias 
correspondentes e  o Tesouro da Seguridade Social, no que se certifica que a entidade está ao corrente coas 
súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social ao momento de recoñecer as obrigas e ordenar os pagos das  
subvencións, deberá presentar certificados de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa 
Facenda estatal (AEAT)  e coa  Tesourería Xeral da Seguridade Social (TGSS). Este requisito debe cumprirse 
dende a data de presentación da solicitude ata a data de pago da subvención, no seu caso.

Certificado de conta bancaria que acredite o número e a titularidade da conta na cal efectuar o ingreso da 
subvención.

No caso de ter traballadores ao seu cargo, Informe de Vida Laboral da Empresa expedido pola Tesourería da 
Seguridade Social no que se figure o número de traballadores a data 14 de marzo de 2020.  
Contrato de constitución da sociedade civil, comunidade de bens, ou outras entidades económicas sen 
personalidade xurídica.  

Escritura de constitución e estatutos da persoa xurídica actualizados e inscritos no correspondente Rexistro.

Acreditación dos poderes da persoa administradora e da que presenta a solicitude, no caso de non ser a 
mesma.

DNI polas dúas caras ou NIE acompañado do pasaporte, no seu  caso,  da persoa administradora e da que 
presenta a solicitude, no caso de non ser a mesma.

Alta no réxime da Seguridade Social correspondente da persoa administradora.

Naqueles casos nos que o solicitante non se  vise afectado polo peche do seu establecemento, segundo o 
disposto no  RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo, pero teña 
sufrido 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, 
acreditación de tal circunstancia mediante a aportación da información contable que o xustifique dende os 6 
meses previos á declaración do estado de alarma (14 de marzo de 2020) ata a data de presentación da 
solicitude de subvención. 

Cando o solicitante non leve de alta os 6 meses naturais esixidos para acreditar a redución dos ingresos, a 
valoración  levarase a cabo tendo en conta o período de actividade.

Cando o solicitante non estea obrigado a levar os libros que acreditan o volume da súa actividade, deberá 
acreditar a redución de polo menos o 50% esixida por calquera medio de proba admitido en dereito.

DATA E SINATURA

En                                                 , a                          de                                 de  2020

asinado

De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos 
Dixitais, informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender 
a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos 
contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, usando o procedemento de Exercicio de Dereitos da Sede 
Electrónica.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
                 O SOLICITANTE DECLARA DE XEITO RESPONSABLE OS SEGUINTES ASPECTOS :

• Que pertence a un dos colectivos beneficiarios desta axuda segundo o artigo 4 das bases reguladoras da 

mesma.

• Que a actividade desenvolvida resultou afectada polo peche do seu establecemento, segundo o 

disposto no  RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo, ou 

que non sendo este o caso teña sufrido 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 ou no seu caso, de non levar de alta os seis meses 

naturais esixidos para a acreditar a redución de ingresos, durante o período de alta.

• Que a actividade afectada polo peche  do establecemento disposto polo estado de alarma non se  

compensou por un incremento da facturación derivado dun aumento de volume de negocio online ou 

telefónico do solicitante.

• Que coñece e acepta as bases da convocatoria.

• Que non se atopa  incurso en ningunha das circunstancias recollidas nos artigos 13.2 e 13.3 da Lei 

38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, i en particular, estar ao corrente no cumprimento das 

súas obrigas tributarias coa  Facenda estatal (AEAT) e coa  Tesourería Xeral da Seguridade Social 

(TGSS). Este requisito debe cumprirse dende a data de presentación da solicitude ata a data do pago da 

subvención.

• Que non ten débeda algunha pendente co Concello de Betanzos na data da proposta da concesión da 

axuda e do seu pago (este último requisito será comprobado de oficio pola administración municipal).

• Que no caso de que o solicitante sexa unha persoa física (autónomo) non traballa ademais por conta 

allea.

• Que  non está incurso nas prohibicións para obter  a condición de beneficiaria e  para ser receptora do pago. 

• Que se compromete á comunicación de subvencións concedidas con anterioridade á presentación da 

subvención coa mesma finalidade e o compromiso de comunicar á maior brevidade posible as axudas 

obtidas con posterioridade á presentación da solicitude e antes da resolución da mesma. 

                                   
En                                                 , a                          de                                 de  2020

          asinado

2020/4088
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