AXUDAS PARA O IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA PARA PALIAR
OS EFECTOS DO COVID-19
O pleno do Concello do Corgo aprobou inicialmente as bases que regulan as axudas a
autónomos e

e ás empresas do concello para axudar ao mantemento da actividade,

contribuíndo a facilitar o cumprimento das súas obrigas, e así acadar a debida protección
do emprego.
A contía destinada a atender a estas subvencións ascende a un importe total de 30.000,00
€ do vixente orzamento municipal, con cargo á aplicación 430.479, financiado mediante
recursos do PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN PARA 2020.
CONTÍA DAS AXUDAS


Unha axuda única de 400 € aos titulares das actividades económicas que se
desenvolvan en locais ou establecementos minoristas, cuxa apertura ao público
estivese suspendida polo Art. 10.1 do RD 463/2020, modificado polo RD
465/2020, que figuran relacionadas no seu anexo.



Unha axuda única de 300 € aos tralladores por conta propia ou autónomos,
cuxas actividades económicas, aínda que non se visen suspendidas polas
citadas normas, sufriran unha redución do 50% do promedio mensual da
súa facturación calculado cos dous primeiros trimestres do ano 2020 con respecto
a o promedio mensual do terceiro e cuarto trimestre do ano 2019.

Quedan excluídos destas axudas:
- As actividades que tiveron que continuar prestándose por ser actividades esenciais,
(relacionanse no Anexo I destas bases).
- Aqueles que non desenvolvese a súa actividade antes do 14 de marzo deste ano,
nin as que declarasen o peche definitivo da actividade.
Ambas axudas son compatibles entre sí e con outras subvencións para o mesmo fin. De
resultar beneficiario doutra subvención con posterioridade, e que fose incompatible coa
concedida polo Concello do Corgo, poderá reintegrar o importe percibido e aboando os
xuros de mora xerados, tal como se recolle na Lei 38/2003.

BENEFICIARIOS:
Os autónomos, así como as persoas xurídicas, (só no suposto de ser titulares dunha
actividade económica que se desenvolva nun local de negocio que tivera que pechar)
comunidades de bens, sociedades civís, agrupacións de personas físicas ou xurídicas
privadas ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado,
legalmente constituídas que leven a cabo as actividades empresariais que motivan a

concesión da subvención e que cumpran os seguintes requisitos:
a) Que a actividade económica non se puidese desenvolver polo peche ao ao público
dos locais e establecementos minoristas de acordo co disposto no artigo 10 do Real
Decreto 463/2020 de 14 de marzo (modificado polo Real Decreto /465/2020 de 17 de
marzo) ou que, aínda que non pechasen, o titular (autónomo) da actividade
económica vise reducida un 50% a facturación do primeiro semestre de 2020
con respecto ao promedio mensual do segundo semestre do 2019.
Así mesmo, aqueles empresarios individuais ou colectivos inscritos no rexistro de
comercio ambulante de Galicia que cesaran na súa actividade como consecuencia da
suspensión de feiras e mercados, nos termos expresados anteriormente.
Este requisito xustificarase a través dunha declaración xurada que acompañará á
instancia presentada e xunto coa documentación requirida no punto 8 desta convocatoria.
b) Estar dados de alta no censo de empresarios, profesionais e retedores.
c) Estar de alta no censo de actividades económicas no Corgo.
d) No caso de peche de locais e establecementos minoristas, que estes estean localizados
no termo municipal do Corgo. Neste suposto non se esixe que o titular da actividade
económica que se desenvolva no local estea empadronado no Corgo.
e) No caso dos autónomos, que teñan domicilio fiscal, estean empadroados no Concello
do Corgo e estean dados de alta no Réxime Especial da Seguridade Social de traballadores
por conta propia ou autónomos.
f) Cando se trate de agrupacións de persoas físicas ou xurídicas privadas, sen
personalidade xurídica, deberán facer constar na solicitude os compromisos de execución
de cada un deles, así como o importe de subvención a aplicar a cada un deles, que terán
igualmente a condición de beneficiarios. Só se refire a titulares de actividade e que se
desenvolvan en locais de negocios. (A axuda única, referida na base cuarta é a que se
repartirá, no seu caso en función da participación das persoas físicas segundo se recolla
nas súas escrituras de constitución).
As persoas físicas agrupadas terán que ter o seu domicilo fiscal e estar empadroadas
no concello do Corgo, e as persoas xurídicas agrupadas deberán todas elas ter o seu
domicilio fiscal no Corgo.
g) No suposto de sociedades mercantís, comunidades de bens ou sociedades civís,
terán o seu domicilio fiscal no Corgo, e o seu establecemento estea ubicado no termo
municipal.
h) Non atoparse incursas en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13.2 e 13.3
da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e estar ao corrente no

cumprimento das súas obrigas tributarias coa Facenda estatal (AEAT) e coa Tesourería
Xeral da Seguridade Social (TGSS), e coa Comunidade Autónoma de Galicia. Este
requisito debe cumprirse desde a data de presentación da solicitude ata a data do
pagamento da subvención, no seu caso.
i) Non ter débeda algunha pendente co Concello de O Corgo. Este requisito verificarase
de oficio pola Administración e debe cumprirse desde a data de presentación da solicitude
ata a data do pagamento da subvención, no seu caso.
j) Ter xustificado calquera subvención que lle fose concedida con anterioridade polo
Concello do Corgo, sempre que tivese finalizado o correspondente prazo de xustificación.
k) En caso de comunidades de bens, sociedades civís ou agrupacións de personas
físicas ou xurídicas sen personalidade,

deberá nomearse un representante

apoderado.
l) Compromiso de non disolver a agrupación, sociedade civil ou comunidade de bens ata
que transcorra o prazo de prescrición a que fan referencia os artigos 39 e 65 Lei Xeral de
Subvencións, é dicir catro anos desde a data de concesión da subvención
2. Todos os requisitos deben cumprirse con data anterior á declaración do estado de
alarma, é dicir, antes do 14 de marzo de 2020.
3. Non poden ser beneficiarios as administración públicas, os seus organismos
autónomos, empresas públicas e outros entes públicos, as asociacións, fundacións, e, en
xeral, as entidades sen ánimo de lucro así como o persoal autónomo colaborador.
PRAZOS E SOLICITUDES.
O modelo normalizado para a solicitude da subvención atópase disponible na web
municipal www.concellodocorgo.com httpp://concellodocorgo.sedeelectronica.gal e nas
oficinas municpais.

A solicitidude farase exclusivamente a través de medios

telemáticos.
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte á
publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (BOP).
A presentación da solicitude de subvención fóra do prazo establecido e a non utilización,
no seu caso, do formulario normalizado de uso obrigatorio, serán causas de inadmisión
da solicitude.
DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR
A. - SUPOSTO DE SUSPENSIÓN DE APERTURA DE LOCAIS OU ESTABLECEMENTOS
MINORISTAS. (AXUDA ÚNICA DE 400€ por LOCAL)
Xunto coa solicitude normalizada e asinada polo interesado ou polo representante legal

ou apoderado no caso das agrupacións, deberá achegarse obrigatoriamente:

A.1

SE O TITULAR DO LOCAL OU

ESTABLECEMENTO MINORISTA É

AUTÓNOMO (PERSOA FÍSICA)



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



Certificado actualizado da situación no Censo de Actividades Económicas da
Axencia Tributaria, indicando a actividade, a data de alta e o domicilio fiscal e
localidade onde se desenvolve a actividade.



Certificado de inscipción no censo de empresarios, Profesionais e Retenedores da
Axencia Tributaria.



Informe de vida laboral, referido como mínimo a 5 días anteriores á presentación
da solicitude.



No seu caso resolución/certificación de baixa no Réxime especial de autónomos
ou Mutua Profesional corresondente.



No seu caso, declaración censal de baixa presentada na Axencia Estatal Tributaria,
(modelo 036 ou 037) debidamente presentado.



Certificado do número de conta bancario emitido pola entidade financieira a nome
do beneficiario para o seu ingreso.

A.2

CANDO O TITULAR DO LOCAL OU ESTABLECEMENTO MINORISTA SEXA

UNHA PERSOA XURÍDICA, SOCIEDADE CIVIL, COMUNIDADE DE BENS OU
OUTRAS AGRUPACIÓNS DE PERSOAS FISICAS OU XURÍDICAS PRIVADAS.



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



Certificado actualizado da situación no Censo de Actividades Económicas da
Axencia Tributaria, na que se indique a actividade económica, data de alta,
domicilio fiscal e localidade onde se desenvolva a actividade.



Contrato de constitución da sociedade, escritura acreditativa da comunidade de
bens ou doturas entidades económicas sen personalidade xurídica.



No seu caso, escritura de constitución e estatutos da persoa xurídica actualizados,
inscritos no correspondente rexitro mercantil.



Acreditación dos poderes da persoa administradora ou da que presente a solicitude
se non é a mesma.



NIF polas dúas caras ou NIE da pesoa administradora ou de quén presente a
solicitude, de non ser a mesma.



Certificado de conta bancario emitido pola entidade bancaria, a nome do
beneficiario da subvención, para o seu ingreso.
Ademais, NOS DOUS SUPOSTOS ANTERIORES


DEBERÁN PRESENTAR:

Certificado de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias
coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) coa Axencia
Tributaria de Galicia ( ATRIGA), coa Seguridade Social (TGSS) e co Concello
do Corgo.



Se a persoa física, xurídica, comunidade de bens, sociedade civil, ou
calquera outra entidade sen personalidade xurídica tivese concedido un
adiameanto/fraccionamento de débedas coa Tesorería Xeral da
Seguridade Social, Axencia Estatal da AdministraciónTributaria

ou coa

Tesourería municipal, deberá achegar a resolución da concesión do mesmo
e o último certificado de carecer débedas posterior a concesión do
adiamento.


Declaración xurada asinada polo interesado ou representante legal ou
apoderado da persoa ou entidade solicitante onde se exprese:
o

Que é coneñecedor e acepta as bases da convocatoria.

o

Que a súa actividade se viu afectada polo peche de establecementos
disposto no RD 465/2020 do 17 de marzo, que modifica o artigo 10
do RD 463/2020 de 14 de marzo.

o

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

o

Que non está incurso nas prohibicións para obter a condición de
beneficiario.

o

Que se compromete a cumprir as obrigas establecidas no artigo 14
da Lei 38/2003 de 17 de novembro.

o

Que o solicitante se compromete a declarar as axudas de minimis
que lle foran concedidas por calquera proxecto durante os últimos
exercicios fiscais, indicando o importe, organismo, data da
concesión e réxime das axudas, ou no ser caso declaración de non

recibir ningunha e compromiso de comunicalo se as obtivera con
posterioridade á presentación desta solicitude.
o

Compromiso de comunicación de subvencións concedidas con
anterioridade á presentación da subvención coa mesma finalidade,
e compromiso de comunicación se as obtivera con posterioridade á
presentación desta solicitude e antes da resolución da mesma.

o

Se é unha comunidade de bens, sociedade civil ou outra entidade
económica sen personalidade xurídica, non se disolverá ata que
transcurra o prazo de prenscripción previsto na Lei 38/2003 de 17
de novembro, Xeneral de Subvencións, no artigo 11.

B. .- SUPOSTO DE AUTÓNOMOS QUE VIRAN REDUCIDO OS SEUS INGRESOS POR
MOR DO COVID-19 NOS TERMOS ESTABLECIDOS NA BASE CUARTA APARTADO
SEGUNDO. (AXUDA ÚNICA DE 300 €)
A maiores da documentación enumerada no apartado A.1 para os autónomos, os
solicitantes desta segunda liña da axuda deben achegar segundo tributen o IRPF polo
sistema de estimación obxectiva (módulos) ou polo sistema de estimación directa.
-

Os autónomos que

tributen por estimación obxectiva (módulos), a

declaración responsable de ingresos correspondentes ao segundo semestre do
2019 e dos ingresos do primeiro semestre do 2020.
-

Os autónomos que tributen por estimación directa :
o

Libro de ingresos desglosado por trimestres do exercicio 2019

o

Modelo 130 IRPF, empresarios e profesionais en estimación directa (pago
fraccionado) do cuarto trimestre do 2019.

o

Libro de ingresos desglosado por trimestres, do primeiro semestre do
2020.

o

Modelo 130 IRPF, empresarios e profesionais en estimación directa
(pago fraccionado) do segundo trimestre do 2020.

Deberán achegar en ambos casos (independiente do seu sistema de tributación):


Declaración responsable asinada polo interesado, representante legal ou
apoderado que deixará constancia de que:
o

Coñece e acepta as bases da convocatoria.

o

A actividade desenvolvida sufriu unha reducción de facturación no
primeiro semestre do 2020 de polo menos o 50% en relación co
facturado no semestre natural anterior á declaración do estado de

alarma.
o

Se non levara de alta os 6 meses naturais, a declaración referirase ao
tempo que estivese de alta o beneficiario.

o

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

o

Que non está incurso nas prohibicións para obter a condición de
beneficiario e para ser receptor do pago establecidos no artigos 13.2,
13.3 e 34.5 da Lei 38/2003 de 17 de novembro.

o

Que se compromete

a cumprir as obrigas das persoas beneficiarias

recollidas no artigo 14 da Lei 38/2003 de 17 de novembro.
o

Que se compromete a declarar as axudas minimis que lle foron
concedidas por calquera proxecto nos últimos tres exercicios fiscais,
indicando o importe, organismo, data de concesión e réxime das axudas
no que se ampara, ou, no seu caso, declaración de non recibir ninguna,
xunto co compromiso de comunícalo á maior brevidade se as obtivera
con posterioridade á presentación desta solicitude.

o

Que se compromete á comunicación de subvencións coa mesma
finalidade concedidas con anterioridade á presentación da subvención,
e

compromiso de comunicación coa maior brevidade se as obtivese

despois da solictide desta axude e antes da resolución da mesma.

OBRIGAS DAS PESOAS BENEFICIARIAS

a) Manter a actividade empresarial durante 3 meses, como mínimo, a partir do día
seguinte ao da publicación da resolución de concesión da subvención.
b) Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro previstas pola vixente
normativa en materia de subvencións a exercer pola Intervención xeral municipal.
c) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos contemplados no artigo 37
da LXS, e en particular, por obter a subvención falseando as condicións requiridas para
iso ou ocultando aquelas que o impediron, ou mostrar resistencia, escusa, obstrucción
ou negativa ás actuacións de comprobación e control financeiro prevista no artigo 14 da
Lei Xeral deSubvencións.
d) Cumprir as restantes obrigas que detalla o artigo 14 da LXS.
e) No caso de que a persoa ou empresa beneficiaria se atope comprendida nos supostos
do artigo 3.b) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso á

información pública e bo goberno, deberá adaptarse ás obrigas de publicidade
activa que lle resulten aplicables.
f) A aceptación das subvencións implica a suxeción ás obrigas establecidas con carácter
xeral nas presentes bases e demáis normativa aplicable en materia de subvencións.
g) Xustificar a subvención nos termos establecidos nas presentes bases.

RESOLUCIÓN
A tramitación e concesión desta axudas realízase coa comprobación do cumprimeto dos
requisitos establecidos nas bases ata o esgotamento do crédito orzamentario.
As solicitudes analizaránse seguindo a orde de entrada no rexistro do Concello do Corgo.
Cando a solicitude non aporta a documentación completa considérase como data de
Rexistro de Entrada a da última presentación de documentación relativa a esta solicitude.
No caso de existir coincidencia na data e hora de entrada de dúas ou máis entradas,
realizarase un sorteo en presencia dos membros do Servizo de Emprego e en todo caso
da Secretaría do Concello.
Se a documentación está incompleta ou defectuosa, requerirase para que a acheguen ou
corrixan que no prazo de 10 días hábiles

a partir do seguinte á data de notificación.

En caso de incumprimento entenderase que desiste da súa solicitude.
As resolucións publicaranse, a efectos de notificación, no taboleiro de edictos
electrónico do Concello.
O prazo para resolver e notificar o procedemento de subvención iniciado será de tres
meses contados desde o día seguinte ao da finalización do prazo de presentación
das solicitudes de subvención. Se transcurrise o prazo máximo sen que se notificase a
resolución, entenderase desestimada por silencio administrativo.
Contra a Resolución que pon fin a vía administrativa, poderá interporse recuso potestativo
de reposición ante o órgano que o dictou no prazo dun mes (contado a partir da
notificación) ou ben recurso contencioso- administrativo na forma e prazos previstos na
xurisdición contenciosa administrativa.
PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN
Realizarase nun pago único pola totalidade do importe concedido, mediante
transferencia bancaria, a partir da data da resolución de concesión.

No caso de incumprimento das obrigas iniciarase de oficio expediente administrativo, que
previa audiencia da persoa interesada, proporá a inciciacion do procedemento de
reintegro dos fondos, xunto coa liquidación dos xuros de mora correspondentes.
XUSTIFICACIÓN DAS AXUDAS.
O control das obrigas esixidas no punto 9 efectuarase mediante comprobación de oficio
polo Concello do Corgo.
A persoa beneficiaria deberá presentar no cuarto mes a partir do día seguinte a
publicación da concesión da subvención:
o

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

o

Resolución / Certificación de alta no réxime correspondente da Seguridad Social
ou Mutua profesional da persoa física ou da persoa administradora actualizado
á data de presentación da xustificación.

o

Informe de vida laboral da empresa expedido pola Tesourería xeral da
Seguridade Xocial que abarque os 3 meses posteriores á concesión da
subvención.
REINTEGRO.

Se a persoa beneficiaria incumpre a obriga de manter a actividade empresarial durante
os 3 meses establecidos no punto 10 de convocatoria procederá ao reintegro do importe
da subvención por este concepto.
Sen prexuízo de iniciar o procedemento de reintegro, en caso de incumprimento das
obrigas establecidas con motivo da concesión de lle subvención, a persoa ou empresa
beneficiaria poderán comunicar ao órgano xestor por rexistro de entrada este feito e
efectuar a devolución voluntaria da cantidade percibida, co correspondente calculo dos
xuros de mora ata o momento no que se produza a devolución efectiva.
RELACIÓN COA ADMINISTRACIÓN
Os solicitantes deberán relacionarse por medios electrónicos. O concello asistirá no uso
de medios electrónicos aos interesados non incluídos nos apartados 2 e 3 do artigo 14 da
Lei 39/2015 que así o soliciten.

