ANUNCIO BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA PARA A
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A TRABALLADORES/AS AUTÓNOMOS/AS
DO CONCELLO DE XINZO DE LIMIA
Para os efectos oportunos, faise público que a Xunta de Goberno do Concello de Xinzo de
Limia adoptou, na súa sesión ordinaria do día 26 de novembro de 2020, o acordo de aprobación
das bases reguladoras e convocatoria para a concesión de subvencións a traballadores/as
autónomos/as do municipio de Xinzo de Limia consonte coas seguintes cláusulas:
Primeira.- Obxecto
Constitúe o obxecto destas bases a regulación da concesión, polo Concello de Xinzo de Limia
de subvencións a traballadores/as autónomos/as que exerzan actividades empresariais no
municipio e que cumpran cos requisitos establecidos na Base Segunda.
O procedemento de concesión das subvencións é o de concorrencia non competitiva, previsto no
artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como nos artigos 12,
13 e 14 da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xinzo de Limia.
A concesión das subvencións ás que se refire esta convocatoria realizarase baixo os principios
de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.
Segunda.- Beneficiarias das subvencións
1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas maiores de 18 anos que cumpran os
seguinte requisitos:
a) Ser traballadores/as autónomos/as, incluídos no réxime especial de traballadores/as
autónomos/as, figurando dados de alta no Imposto de Actividades Económicas, no
Concello de Xinzo de Limia, nalgunha das actividades comprendidas no ANEXO I das
presentes bases.
Para estes efectos, entenderanse incluídos todos/as os/as traballadores/as aos/ás que se
refire o artigo 1 da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do Traballo Autónomo, coa
excepción dos/as autónomos/as colaboradores/as aos/ás que se refire o apartado 2 desta
base. Entenderanse excluídas as persoas físicas que se atopen nos supostos previstos no
artigo 2 da dita lei.
b) Exercer unha actividade económica con carácter empresarial, profesional ou por conta
propia no municipio de Xinzo de Limia.
Entenderase que unha actividade económica se exerce con carácter empresarial
profesional cando supoña a ordenación por conta propia de medios de produción ou de
recursos humanos, ou dun de ambos, coa finalidade de intervir na produción ou
distribución de bens ou servizos.
Considerarase como domicilio da actividade económica o que figure na matrícula do
imposto de actividades económicas.
c) Ter recoñecido a cesamento ordinario ou extraordinario de actividade regulado no Real
Decreto Lei 30/2020, de 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do emprego.
2. Non poderán ser beneficiarios das subvencións previstas nestas bases os/as traballadores/as
autónomos/as colaboradores/as. Considéranse autónomos/as colaboradores/as, para estes
efectos, o cónxuxe e os familiares ata o segundo grao por consanguinidade, afinidade ou
adopción que convivan co/a traballador/a autónomo/a titular da actividade económica, realicen
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traballos retribuídos para este e non teñan a consideración de traballadores por conta allea
conforme ao artigo 1.3.e) do Estatuto dos Traballadores.
Terceira. Dispoñibilidade orzamentaria
Consta crédito na partida orzamentaria 929 48000 tras modificación de Crédito n.º 3/2020
Cuarta.- Contía da subvención
A subvención á que poderán acceder as persoas e entidades solicitantes que cumpran os
requisitos establecidos na presente convocatoria determináranse consonte as seguintes regras:
a) A subvención será idéntica na súa contía para todos os solicitantes.
b) O importe da subvención determinarase unha vez pechado o prazo de presentación de
solicitudes, dividindo o crédito orzamentario dispoñible entre o número de solicitudes
con dereito a subvención.
c) En todo caso a subvención non poderá exceder de 300 euros por solicitante.
Quinta.- Solicitudes: prazos, lugar de presentación e documentación
1. As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Xinzo de Limia ou en
calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro (norma
vixente, conforme ao establecido na disposición final 7ª da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas).
A presentación poderá realizarse de modo presencial ou telemático, neste último caso a través
da sede electrónica do Concello de Xinzo de Limia (xinzodelimia.sedelectronica.gal).
2. O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles, contados a partir do día
seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
a) Un formulario normalizado, segundo o recollido no ANEXO II que se porá a
disposición dos interesados na web e na sede electrónica do Concello de Xinzo de
Limia. O formulario incluirá unha declaración responsable de non incorrer nas
prohibicións previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, para obter a condición de beneficiario/a, e irá acompañada ademais de
certificacións na acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social por tratarse dun dos supostos previstos na letra e) do artigo 31.7 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Polo que se refire ó cumprimento das obrigas
tributarias co Concello, será comprobado pola Intervención Municipal.
Os interesados deberán indicar no formulario unha dirección de correo electrónico de
contacto para a posta a disposición das notificacións electrónicas que se practiquen no
procedemento.
b) Unha copia da resolución de recoñecemento da prestación ordinaria ou extraordinaria
por cesamento de actividade previstos no Real Decreto Lei 30/2020 de 29 de setembro
de 2020.
c) Unha certificación actualizada de situación censual, expedida pola Axencia Tributaria
con posterioridade ao 30 de setembro de 2020, na que se indique a actividade
económica exercida e o domicilio da mesma.
d) Un certificado de titularidade da conta corrente onde desexa que se realice o ingreso da
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3. Coa solicitude deberá achegarse a seguinte documentación:

Concello de Xinzo de Limia
subvención, expedido pola correspondente entidade de crédito.
e) O DNI, o NIE ou un documento que o substitúa da persoa física solicitante ou do seu
representante.
f) Unha copia do poder de representación do interesado, no caso de que a solicitude se
formule a través de representante.
4. No suposto de autónomos societarios, deberá presentarse a mesma documentación indicada
no apartado anterior, observándose as seguintes regras especiais:
a) A certificación censual actualizada que deberá presentarse será a propia da persoa
xurídica ou entidade sen personalidade xurídica que exerza a actividade e figure dada de
alta como tal na matrícula do IAE.
b) Deberá achegarse unha copia da escritura de constitución da persoa xurídica,
debidamente actualizada e inscrita no rexistro oficial correspondente, ou ben unha copia
do contrato ou título constitutivo da sociedade civil, comunidade de bens ou entidade
sen personalidade xurídica de que se trate.
c) O DNI, o NIE ou un documento que o substitúa da persoa física solicitante ou do seu
representante.
5. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información para a
presentación da solicitude, as persoas interesadas poderán consultar telefonicamente co persoal
encargado de tramitación de subvencións no Concello ou coa Concellería de Facenda.
Esta posibilidade estará dispoñible durante todo o prazo de presentación de solicitudes.
Sexta.- Tramitación e xestión das solicitudes e concesión de subvencións

2. Unha vez recibidas as solicitudes, os servizos administrativos procederán ao seu estudo,
tramitándose nos seguintes termos:
a) No caso de que a documentación presentada estivese incompleta, o Concello
remitiralles mediante notificación electrónica un requirimento de emenda de
deficiencias, concedendo un prazo de dez días hábiles para a presentación da
documentación ou emenda de erros que proceda.
b) No caso de que a documentación presentada estivese completa, formularase proposta de
resolución de concesión ou denegación da subvención, da que se lle dará traslado á
Presidencia, que resolverá o que proceda, concedendo a subvención no caso de que
cumpra os requisitos establecidos ou denegándoa en caso contrario.
A resolución que se dite notificaráselles de forma electrónica aos interesados. No caso de que a
resolución conceda a subvención, esta incluirá a orde de pagamento ao beneficiario.
Sétima.- Xustificación da subvención
En atención ao previsto no artigo 28.9 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
toda vez que a concesión da subvención está motivada pola concorrencia no solicitante da
situación definida na base 2ª, as subvencións entenderanse xustificadas polo acto da concesión.
Sen prexuízo do anterior, a Intervención do Concello de Xinzo de Limia poderá realizar controis
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1. Sen prexuízo da posibilidade da presentación das solicitudes de modo presencial, a súa
tramitación será exclusivamente electrónica. En consecuencia, todas as notificacións que se
practiquen no procedemento realizaranse de forma electrónica, comunicándose a súa posta a
disposición mediante correo electrónico que se remitirá á dirección indicada polos interesados
na súa solicitude.

Concello de Xinzo de Limia
financeiros das subvencións pagadas e concedidas, de conformidade co establecido no título III
da Lei xeral de subvencións. Agás no caso de que as actuacións de control financeiro se
estendan á totalidade dos beneficiarios, a súa realización levarase a cabo sobre unha mostra de
beneficiarios determinada de xeito aleatorio, debendo quedar constancia no expediente do
procedemento seguido para a súa determinación.
Se no procedemento de control financeiro se advertise a existencia de causas legais de reintegro
previstas na Lei xeral de subvencións, o Concello iniciará de oficio os expedientes
correspondentes, dentro do prazo de prescrición da acción de reintegro.
Oitava.- Compatibilidade
A percepción desta axuda será compatible con calquera outra axuda concedida polo Estado, pola
Comunidade Autónoma de Galicia ou por calquera outra administración pública.
Novena. - Normativa supletoria
En todo o non disposto nestas bases seralles de aplicación á convocatoria e ás subvencións que
se conceden ao seu abeiro, o disposto na Lei 38/2003, Xeral de Subvencións e a Lei 9/2007, de
Subvencións de Galicia, os seus regulamentos de desenvolvemento no que sexa de aplicación á
Administración local, así como a lexislación aplicable en materia de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo.
Décima.- Réxime de protección dos datos achegados coa solicitude
En cumprimento do disposto na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal e no
Regulamento Xeneral de Protección de Datos, os/as solicitantes quedan informados de que os
datos de carácter persoal que, no seu caso, sexan recollidos a través da presentación da súa
solicitude e demais documentación necesaria para proceder á concesión das axudas serán
tratados por este Concello coa finalidade de xestionar o proceso de concesión das axudas e
controlar o cumprimento das obrigas indicadas nas presentes Bases.
Responsable
Finalidade
Lexitimación
Destinatarios
Dereitos

Alcaldía
Tramitar este procedemento
Cumprimento dunha misión de interese público
Administracións Públicas
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición,
limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, se é o caso o
consentimento outorgado.

Undécima. Réxime de impugnación
Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un recurso de reposición diante da
Alcaldía do Concello de Xinzo de Limia, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao
contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo diante
do Xulgado do Contencioso-Administrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan
compaxinar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da
publicación deste anuncio no BOP.
En todo caso, poderá interpoñer calquera outro recurso ou acción administrativa ou xudicial que
estime procedente.

Concello de Xinzo de Limia
C/ Curros Enriquez, 15, Xinzo de Limia. 32630 (Ourense). Tfno. 988550111. Fax: 988550112

Cod. Validación: 4MY36YXRJ2YNY4GNEYX23EKGM | Corrección: https://xinzodelimia.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 4 a 8

En relación co tratamento de datos persoais dos/as solicitantes, quedan informados do seguinte:

Concello de Xinzo de Limia

EPÍGRAFE IAE
4191
454
641
6422
6431
6441
6442
6443
645
6471
6472
6511
6512
6514
6516
6522
6523
6594
6596
6596
6597
6622
6631
6632
6633
6634
6639
6715
6723
6731
6732
6745
675
6779
755
887
922
9713
9721
9722

DENOMINACIÓN
INDUSTRIA DO PAN E BOLLERIA
CONFECC. MEDIDA PRENDAS VESTIR
COM.MEN.FROITAS,VERDURAS
COM.MEN.CARNICERIAS-CHARCUTERIAS
COM.MEN.PEIXES
COM.MEN.PAN,PASTEIS,CONFITERIA,LACTEOS
DESPACHOS PAN, PAN ESPECIAL, E BOLLERIA
COM.MEN.PTOS.PASTELERIA,BOLLERIA
COM.MEN.VIÑOS E BEBIDAS
COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS E BEBIDAS
COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2
COM.MEN.PTOS.TEXTILES PARA O FOGAR
COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR E TOCADO
COM.MEN.MERCERIA E PAQUETERIA
COM.MEN.CALZADO E COMPLEMENTOS PIEL
COM.MEN.PTOS.DROGUERIA,PERFUMERIA
COM.MEN.PTOS.PERFUMERIA E COSMETICA
COM.MEN.LIBROS,PERIODICOS, REVISTAS.
COM.MEN.XOGUETES,ART.DEPORTE, ARMAS...
COM.MEN.XOGUETES,,ART.DEPORTE, ARMAS...
COM.MEN.SEMENTES, ABONOS,FLORES,PLANTAS
COM.MEN.TODA CLASE ART. NOITORS LOCAIS
COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SEN ESTABLEC.
COM.MEN.TEXTILES E CONFECC.SEN ESTABLEC.
COM.MEN.CALZADO SEN ESTABLECIMENTO
COM.MEN.DROGUERIA SEN ESTABLECIMIENTO
COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SEN ESTABLECIM.
RESTAURANTES DUN GARFO
CAFETERIAS DUNHA CUNCA
BARES CATEGORIA ESPECIAL
OTROS CAFES E BARES
CAFE-BAR SOCIEDADES,CASINOS,CLUBS
CAFES-BARES EN QUIOSCOS,CAIXONS,BARRACAS
OUTROS SERV. ALIMENTACION - RESTAURACION
AXENCIAS DE VIAXES
MAQUILLADORES E ESTETICISTAS
SERVICIOS DE LIMPIEZA
ZURCIDO E REPARACION DE ROPAS
SERV. PERUQUERIA SEÑORAS E CABALEIROS
SALONS E INSTITUTOS DE BELEZA
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ANEXO I. Actividades incluídas no ámbito de aplicación da subvención.-

Concello de Xinzo de Limia
ANEXO II. Formulario de Solicitude

Formulario de solicitude de subvencións para traballadores/as
autónomos/as do concello de Xinzo de Limia
SOLICITANTE:
Nome e apelidos do/a solicitante:

DNI/NIE:

Teléfono móbil:

Enderezo:

Correo electrónico (para notificacións):

REPRESENTANTE (no seu caso):

DNI/NIE:

Teléfono móbil:

Correo electrónico (para notificacións):

DATOS DA ACTIVIDADE ECONÓMICA EXERCIDA:
Domicilio da actividade:
Descrición da actividade (epígrafe IAE e denominación) :
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Nome e apelidos do/a representante:

Concello de Xinzo de Limia
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1. Que exerce unha actividade empresarial, profesional no Concello de Xinzo de Limia
susceptible de obter subvención segundo o recollido na Base segunda da
Convocatoria para a Concesión de Subvencións a Traballadores/as Autonómos/as do
Concello de Xinzo de Limia, aprobada en Xunta de Goberno en data 26 de
novembro de 2020 e publicada en BOP de Ourense nº _____

de data

___________________
2. Que cumpre os requisitos para a obtención de subvencións previstos no artigo 13 da
Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, achándose ao corrente das
súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así como no pago das obrigas por
reintegro de subvencións, comprometéndose a manter o cumprimento das anteriores
obrigas durante o período de tempo inherente ao recoñecemento ou exercicio do
dereito ao cobro da subvención, así como a acreditalo en calquera momento no que
lle sexa requirido polo órgano concedente da subvención.
3. Que se compromete ao cumprimento das obrigas que, como beneficiario/a da
subvención, establecen as Bases Reguladoras, en particular ao sometemento ás
actuacións de control financeiro que poida acordar o Concello de Xinzo de Limia.

A concesión da subvención prevista nas Bases Reguladoras da convocatoria
aprobada pola Xunta de Goberno do Concello de Xinzo de Limia en data 26 de
novembro de 2020.
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SOLICITA:

Concello de Xinzo de Limia
DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA:
Marcar cun x

Copia da resolución de recoñecemento da prestación extraordinaria ou
extraordinaria por cesamento de actividade previstas no Real Decreto Lei
30/2020 de 29 de setembro de 2020.
Certificación actualizada de situación censual, expedida con posterioridade ó
30 de setembro de 2020 pola Axencia Tributaria ou polo concello onde se
exerza a actividade, nos que se indique a actividade económica exercida e o
domicilio da actividade económica. A certificación o será do/a propio/a
autónomo/a como persoa física ou da persoa xurídica ou entidade sen
personalidade xurídica a través da que se exerza a actividade e á que estea
vinculado.
Certificado de titularidade da conta corrente onde desexa que se realice o
ingreso da subvención, expedido pola correspondente entidade de crédito.
Copia do poder de representación do interesado (só no caso de que a solicitude
se formule a través de representante).
Copia da escritura de constitución da persoa xurídica, debidamente actualizada
e inscrita no rexistro oficial correspondente, ou ben copia do contrato ou título
constitutivo da sociedade civil, comunidade de bens ou entidade sen
personalidade xurídica de que se trate (só no caso de autónomos societarios
que exerzan a súa actividade a través das ditas entidades)
Certificación acreditativas do cumprimento das obrigas tributarias (Estatal,
autonómica) así como de Seguridade Social.

En Xinzo de Limia, a ______ de ________________________ de _______

A ALCALDESA
Dona. Elvira Lama Fernández.
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Copia do DNI do solicitante e o seu representante.

