
PROPOSTA DE PODEMOS NO CARBALLIÑO

BASES PARA A CONVOCATORIA DE AXUDAS MUNICIPAIS DE
APOIO AO MANTEMENTO DO COMERCIO LOCAL,

RESTAURACIÓN E HOSTALERÍA DE O CARBALLIÑO
MOTIVADAS POLO COVID-19

I. Introdución.

O obxecto da redacción de estas bases de convocatoria de axudas municipais de apoio as
traballadoras afectadas polo COVID-19 no Carballiño, é reactivar a actividade económica
no  noso  concello,  para  a  superación  dos  efectos  económicos  negativos  derivados  da
pandemia  provocada  polo  COVID-19,  mediante  a  aprobación  dunha  batería  de  axudas
directas  destinadas  ao  sector  comercial,  restauración  e  hostalería  do  concello  de  O
Carballiño.

II.-Obxecto do programa.

O obxecto da presente convocatoria é paliar as consecuencias derivadas da crise económica
provocada  polo   COVID-19,  e  actuar  de  maneira  inmediata,  mediante  impulso  da
actividade económica no termo municipal de O Carballiño outorgando liquidez aos sectores
de actividade da vila máis afectados pola crise, contribuíndo a facilitar o cumprimento das
súas obrigas empresariais, ao mantemento da actividade e emprego e amortecer a redución
drástica de ingresos.

III.- Bases reguladoras e normativa aplicable.

A presente convocatoria réxese polo disposto nas Bases Reguladoras, na Lei 38/2003, do 17
de  novembro,  Xeneral  de  Subvencións  (en  diante   LGS)  e  o  seu  Regulamento  de
desenvolvemento, aprobado por Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo (en diante  RLGS)
e nas Bases de execución do Orzamento Municipal do Carballiño para o exercicio 2020 e,
supletoriamente, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas e calquera outra disposición normativa que pola súa natureza
puidese resultar de aplicación.

Enlaces á lexislación aplicable:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-82949;

https://www.boe.es/doue/2013/352/L00001-00008.pdf;

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf;
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565;

As  bases  están  sometidas  ao  réxime  de   minimis,  regulado  polo  Regulamento  (UE)
1407/2013, do 18 de decembro, da Comisión, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do
Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de mínimis (DOUE  L352 do 24 de
decembro de 2013).
A  xestión  destas  subvencións/axudas   están  suxeitas aos  principios  de  publicidade,
concorrencia,  transparencia,  obxectividade,  igualdade  e  non discriminación,  así  como a
eficacia no cumprimento de obxectivos e eficiencia na asignación e utilización dos recursos
públicos.

IV.- Tramitación

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, dada a situación excepcional  da actual declaración do estado de alarma limita a
circulación das persoas polas vías ou espazos de uso público.

Tamén, e sen prexuizo de calquera outra normativa que fose aplicable, por todo o exposto,
e en virtude do establecido no artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases
de Réxime Local.

DENDE  O  CÍRCULO  DE  PODEMOS  NO  CARBALLIÑO
PROPOÑEMOS:

PUNTO PRIMEIRO.—

Declarar a non aplicación da suspensión de prazos decretada pola disposición adicional
terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma
para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, acolléndonos á
excepción recollida no punto 4 de dita disposición adicional, ao  tratarse de procedementos
administrativos referidos a situacións estreitamente vinculadas ós feitos xustificativos do
estado de alarma motivado polo COVID-19, e que son indispensables para a protección do
interese xeral ou/e para o funcionamento básico dos servizos, toda vez que se trata dunhas
axudas urxentes destinadas a paliar os danos producidos no tecido comercial, de hostalería
e restauración e empresarial de proximidade e encamiñados a facilitar a súa recuperación e
permanencia no tempo. 

PUNTO SEGUNDO.—

Aprobar as seguintes bases:
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BASES  REGULADORAS  DE  AXUDAS  Á  ACTIVIDADE  COMERCIAL,  DE
RESTAURACIÓN  E  HOSTALERÍA  DO  CONCELLO  DE  O  CARBALLIÑO
MOTIVADAS POLO COVID-19

BASE PRIMEIRA. 
OBXECTO E NATUREZA

1. As presentes axudas teñen o carácter de achegas de carácter directo, destinadas a persoas
autónomas, PEMEs, comerciantes e titulares de  tendas e establecementos de restauración e
hostalería  que  se  atopen  pechados  ou  que  sufrisen  unha  mingua  na  súa  produción  ou
facturación debido á declaración do estado de alarma e que polo tanto non poidan facer
fronte aos gastos máis imprescindibles para manter a súa actividade económica que viñan
levando a cabo antes da entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo
que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada
polo COVID-19 e posterior normativa e instrucións de desenvolvemento.

2. O procedemento de concesión de estas axudas/subvencións  tramitarase en  réxime de
concorrencia non competitiva, para todas as persoas físicas e xurídicas que cumpran as
condicións recollidas en estas bases e ata esgotar o crédito asociado ás mesmas.
As solicitudes atenderanse por orde de entrada ata esgotar o crédito dispoñible tal como se
describe.  Poderase  estudar  unha  ampliación  posterior  de  dito  crédito  si  a  estabilidade
orzamentaria non se ve comprometida, mediante modificación e/ou ampliación de crédito.

3. As axudas previstas serán compatibles con calquera outra axuda estatal ou autonómica
que  se  perciba  pola  declaración  do  estado  de  alarma,  decretado  polo  Real  Decreto
463/2020, de 14 de marzo .

BASE SEGUNDA. 
ÓRGANO COMPETENTE.

O órgano competente para resolver será a Xunta de Goberno Local.
Esta, solicitará cantos informes estime necesarios para resolver e avaliar as solicitudes que
se presenten en tempo e forma ata esgotar o crédito dispoñible. 

BASE TERCEIRA. 
BENEFICIARIOS/AS E REQUISITOS QUE DEBEN CUMPRIR.

Serán destinatarios  da  axuda os  titulares  das  actividades,  establecementos  comerciais  e
hostaleiros do termo municipal de O Carballiño que cumpran os seguintes requisitos:
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A. Persoas físicas ou xurídicas, titulares das actividades, establecementos comerciais e/
ou hostaleiros, que fosen afectados polo peche total da súa actividade en aplicación do
R.D.  463/2020  (Anexo  I)  así  como  das  posteriores  instrucións  e  modificacións
publicadas en base ao estado de alarma.

A.1. As mesmas persoas solicitantes teñen que ter un   balance de ingresos e gastos
durante o primeiro semestre de 2020 que terá que ser negativo en cantidade igual ou
superior á metade da contía obxecto de solicitude. Cando o solicitante non leve de alta o
período total do semestre esixido para acreditar a redución de ingresos a valoración levarase
a cabo proporcionalmente tendo en conta o período de actividade.

A.2. A persoa física ou xurídica titular ou razón social, deberá de figurar como alta no
Rexistro de Matrícula do IAE do Concello de O Carballiño e ter o domicilio fiscal en
dito municipio.

A.3.  A persoa física  ou xurídica  titular  ten que estar dado de alta no réxime da
Seguridade Social ou na  Mutua profesional correspondente.

A.4.  O  establecemento  deberá  de  ter  a  súa  localización  física  dentro  do  termo
municipal  do  Concello  de  O  Carballiño.  De  ser  actividades  sin  localización  física
deberán de figurar como alta no Rexistro de Matrícula do IAE do Concello de O Carballiño
e ter o domicilio fiscal en dito municipio.

A.5. O/a titular ou razón social deberá de figurar ao corrente de pago dos impostos e
taxas municipais do exercicio de 2019.

A.6. Atoparse  ó  corrente  de  pago  na  AEAT,  Axencia  Tributaria  de  Galicia e
Seguridade Social tanto na data de presentación da solicitude da axuda como na data
de cobro da mesma, no seu caso.

A.7. Non atoparse incursas en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13.2 e
13.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

B. Persoas físicas ou xurídicas, titulares de actividades,  establecementos comerciais
e/ou  hostaleiros  cuxa  actividade  non  fose  afectada  polo  peche  regulado  polo  R.D.
463/2020  no  seu  Anexo  así  como  nas  posteriores  instrucións  e  modificacións
publicadas,  pero  que  vise  notablemente  dificultada  ou  incluso  imposibilitada
totalmente a realización da súa actividade produtiva debido a:

•  Imposibilidade total de realización de tele- traballo;

•   Atoparse  pechados  os  establecementos  comerciais,  locais  de  hostalería  ou  
empresas ás que presta servizo;
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•  Non poder acceder aos centros de traballo debido ás limitacións de mobilidade  
propias e dos cidadáns motivadas polo estado de alarma;

•  Non poder conseguir as materias  primas coas que levar a cabo a actividade  
produtiva de ser o caso;

•   Non  ter  a  posibilidade  de  acceder  á  clientela  debido  ás  limitacións  de  
mobilidade desta motivadas polo estado de alarma;

•  Calquera outro motivo de natureza tal que non teña permitido levar a cabo a  
actividade comercial, industrial  ou de hostalería suficientemente motivada;

•  Peche parcial da actividade, entendendo como tal aqueles negocios que levan a
cabo actividades correspondentes a varios epígrafes do IAE e que algún deles foi
pechado en virtude do R.D. 463/2020 (Anexo I);

B.1. Cando o solicitante non leve de alta o período total do semestre esixido para acreditar
a redución de ingresos, a valoración do balance de ingresos e gastos levarase a cabo
proporcionalmente tendo en conta o período de actividade realizada.

B.2. A persoa física ou xurídica deberá de figurar como alta no Rexistro de Matrícula do
IAE do Concello de O Carballiño e ter o domicilio fiscal en dito municipio e, no seu caso,
atoparse o local de desenvolvemento da actividade no termo municipal de  O Carballiño.

B.3. Estar dado de alta no réxime da Seguridade Social ou na  Mutua profesional
correspondente.

B.4. O/a titular ou razón social deberá de figurar ó corrente de pago dos impostos e taxas
municipais do Carballiño correspondentes ó ano 2019.

B.5.Atoparse ó corrente de pago na AEAT,  Axencia Tributaria de Galicia e Seguridade
Social tanto á data de presentación da solicitude da axuda como na data de cobro da mesma,
no seu caso.

B.6. Non atoparse incursas en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13.2 e
13.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.
Non  poderán  ser  beneficiarios  destas  axudas,  as  asociacións,  fundacións  e,  en  xeral,
entidades sen ánimo de lucro e o persoal autónomo colaborador.
No caso de  dúbida en relación ao cumprimento dos requisitos para ser beneficiarios/as da
presente axuda por parte do solicitante,  ou, de ser o caso,   sobre a contía  a percibir,  a
mesma será resolta pola XGL (Xunta de Goberno Local).
 
Con carácter prioritario, serán beneficiarios das axudas os titulares das actividades incluídas
nos códigos de ocupación que se relacionan no anexo I das presentes bases. Porén, para o

5



caso de non se esgotar os fondos coas solicitudes formuladas, poderán ser beneficiarios das
mesmas  os  titulares  doutras  actividades  non  incluídas  na  devandita  relación.  A  XGL
estudará cada un dos casos illadamente e  decidirá  se procede ou non outorgar a  axuda
solicitada en función das circunstancias concorrentes.

BASE CUARTA. 
CRÉDITO ORZAMENTARIO

A contía destinada a atender estas subvencións ascende a un importe total de 360.000 € tal
como  recolle  a  PROPOSTA  DE  ACORDO  PLENARIO  e  se  enmarca  na  aplicación
orzamentario  clasificación  por  Programa  241.00  e  clasificación  Económica  479.00  do
(vixente) orzamento municipal, 
En  aplicación  do  artigo  58.2  do  RD 887/2006,  do  21  de  xullo,  polo  que  se  aproba  o
Regulamento da Lei Xeral de Subvencións, establécese unha contía adicional máxima de
120.000  €,  cuxa  aplicación  á  concesión  destas  subvencións  non  requirirá  dunha  nova
convocatoria. Está contía queda pendente do informe respectivo de intervención. 

Este crédito, por depender dun incremento do importe do crédito orzamentario dispoñible
nos orzamentos, queda condicionado á declaración da dispoñibilidade do mesmo antes de
proceder á concesión das axudas por este importe adicional, nos termos do artigo 58.2.b) do
RD  887/2006,  do  21  de  xullo,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  da  Lei  Xeral  de
Subvencións (si se aproba hoxe o acordo se entenderá dispoñible).

BASE QUINTA. 
RÉXIME DE MÍNIMIS

Por tratarse de subvencións sometidas ao réxime de  minimis, establecido no Regulamento
(UE) 1407/2013, do 18 de decembro, da Comisión, relativo á aplicación dos artigos 107 e
108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de  minimis (DOUE  L352
de 24.12.2013), non poderán concederse a empresas dos seguintes sectores:

a) Pesca e acuicultura,  segundo contémplanse no Regulamento (UE) 1379/2013  
que  establece  a  organización  común  de  mercados  no  sector  dos  produtos  da  
pesca e da acuicultura.

b)   Produción primaria de produtos agrícolas que figuran na lista do anexo I do  
Tratado.

c) Empresas  que  operan  no  sector  da  transformación  e  comercialización  de  
produtos agrícolas, nos casos seguintes:

c.1) Cando o importe da axuda determínese en función do prezo ou da 
cantidade de produtos deste tipo adquiridos a produtores primarios ou 
comercializados polas empresas interesadas.
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c.2) Cando a axuda estea supeditada a que unha parte ou a totalidade da 
mesma repercútase aos produtores primarios.

d) Actividades relacionadas coa exportación a terceiros países ou estados membros
cando a axuda estea vinculada ao establecemento e a explotación dunha  rede  de
distribución ou a outros gastos correntes vinculados á actividade exportadora.

e) Axudas  condicionadas  á  utilización  de  produtos  nacionais  en  lugar  de  
importados.

En caso de resultar beneficiaria dunha subvención no marco da presente convocatoria e con
posterioridade resultar beneficiaria doutra subvención incompatible coa mesma, poderase
renunciar  á  subvención  concedida  no  marco  deste  programa,  reintegrando  o  importe
percibido e abonando ademais os correspondentes xuros de demora xerados, tal e como se
establece na Lei 38/2003, 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e demais normativa
aplicable.

BASE SEXTA. 
CONTÍA DAS AXUDAS.

As axudas satisfaranse en un pago único atendendo aos seguintes importes: 
• Destinatarios recollidos no apartado A) : 
-  Solicitantes  titulares  dun  só  establecemento  comercial  e/ou  hostaleiro.  Axuda
económica directa será de contía máxima de 500 € nun período de  dúas mensualidades.
No caso de que o balance de ingresos e gastos durante o período que permaneza en vigor o
estado de alarma sexa negativo en cantidade inferior a 500€ o importe concedido por cada
mensualidade coincidirá con dita cantidade.

- Solicitantes titulares de máis de un establecemento comercial e/ou hostaleiro, a contía
da axuda poderá acadar un máximo de 1000 € durante dúas mensualidades. Neste caso,
se o balance de ingresos e gastos do conxunto de establecementos, durante o período que
permaneza en vigor o estado de alarma sexa negativo en cantidade inferior a 800 euros o
importe concedido en cada mensualidade coincidirá con dita cantidade.

• Destinatarios recollidos no apartado B) : 
Solicitantes  titulares  dun  só  establecemento.  Axuda  económica  directa  por  contía
máxima de ata 500 Euros durante 2 mensualidades. No caso en que o balance de ingresos
e gastos durante o período que permaneza en vigor o estado de alarma sexa negativo en
cantidade  inferior  a  300 €  o importe  concedido coincidirá  con dita  cantidade  por  cada
mensualidade. 
Solicitantes titulares de máis de un establecemento.  A contía máxima da axuda poderá
acadar os  800  euros  durante 2 mensualidades. Neste caso, se o balance de ingresos e
gastos do conxunto de establecementos, durante o período que permaneza en vigor o estado
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de alarma sexa negativo en cantidade inferior a 500 euros o importe concedido coincidirá
con dita cantidade.

Todo iso ata esgotarse o crédito destinado á convocatoria.

En ningún caso o importe da subvención unido ao doutras posibles subvencións, ingresos
ou  recursos  para  a  mesma  finalidade,  procedentes  de  calquera  administración  ou  ente
público  ou  privado  poderá  superar  a  diminución  de  ingresos  da  actividade  como
consecuencia da crise provocada polo COVID-19.

BASE SÉTIMA.
FORMA E PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES. 

1. Forma de presentación da solicitude

a)O modelo  de  solicitude  normalizado  para  a  obtención  das  subvencións  reguladas  na
presente convocatoria estará dispoñible na web municipal e sede electrónica municipal.

b) As solicitudes, que deberán dirixirse ao Servizo de Promoción Económica, presentaranse
por  vía  telemática  a  través  da  Sede  electrónica  do  Concello  de  O  Carballiño
(_______________________________________ ),  de  acordo  co  establecido  no  Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da
situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no artigo 14 da Lei 39/2015, de 1
de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

c)A presentación da solicitude de subvención fora do prazo establecido e a non utilización
dos formularios normalizados de uso obrigatorio, serán causas de inadmisión.

2. Prazo de presentación da solicitude. 
O prazo de presentación de solicitudes comezará a partires do día seguinte á publicación
das  bases  no Boletín  Oficial  da  Provincia  e  estenderase  ata  o  15  día  hábil  posterior  á
finalización do estado de alarma.

BASE OITAVA. 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

As solicitude,asinada pola persoa interesada ou representante legal, formularase no modelo
que figura como Anexo desta convocatoria. 
Este modelo poderá atoparse dispoñible para a súa cumprimentación na dirección habilitada
dentro da páxina web do Concello do Carballiño, para dito efecto.

Deberán de acompañar a seguinte documentación:
➢ Copia do DNI/CIF.
➢ Certificado de alta no IAE.
➢ Certificado de alta na Seguridade Social.
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➢ Certificados de atoparse ó corrente de pago na AEAT, Facenda e Seguridade Social.

BASE NOVENA. 
RESOLUCIÓN

O Concello de O Carballiño irá resolvendo as solicitudes coa maior brevidade posible e
procederase  ao  aboamento  das  mesmas  sen  prexuízo  da  revisión  posterior  da
documentación xustificativa do cumprimento do obxecto da subvención.

Se a solicitude non está debidamente cumprimentada ou non se aporta a documentación
esixida, será́ requirida para que nun prazo máximo de dez días hábiles subsane a falta ou
aporte os documentos preceptivos, con indicación de que se non o fixera así, entenderase
por desistido da súa petición, de acordo co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de
outubro, de procedemento administrativo das administracións públicas, previa resolución
ditada nos termos previstos no artigo 21 da citada Lei. 

BASE DÉCIMA. 
XUSTIFICACIÓN 

1- Prazo de presentación da documentación xustificativa.
O prazo de xustificación das axudas rematará o vindeiro 31 de agosto de 2020. Rematado
dito prazo sen terse presentado a documentación xustificativa, o Concello de O Carballiño
iniciará expediente de reintegro da cantidade percibida.

2- Documentación a presentar para a xustificación.
• Certificado de estar de alta no IAE durante o primeiro semestre do ano 2020 no que

se reflicta a permanencia da actividade neste período.
• Copia no seu caso da licenza de apertura do local  e/ou comunicación previa de

inicio de actividade
• Certificado de alta na Seguridade Social durante o primeiro semestre do ano 2020.
• Documentación  xustificativa  de  perdas  económicas.  Os/as  solicitantes  poderán

demostrar ter sufrido perdas económicas durante o semestre en que se encadre o
período de vigor do estado de alarma dalgunha das seguintes maneiras:

i. Declaración  trimestral  de  ingresos  e  gastos  referidas  ó  primeiro  e  segundo
trimestre de 2020 nas que deberá de quedar recollida a perda de ingresos.

ii. Copia do libro de facturas emitidas e recibidas, libro diario de ingresos e gastos,
libro de ventas e ingresos, libro de contas e gastos ....

iii. Conta de ingresos e gastos no caso de sociedades.

iv. Calquera outra documentación ou medio que sexa admitido en dereito que poida
ser considerado para acreditar os termos a xustificar.
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v. Declaración Responsable asinada pola persoa interesada ou representante legal
da persoa ou entidade solicitante que conterá o pronunciamento expreso sobre as
seguintes cuestións:

✔ -  Que  o   balance  de  ingresos  e  gastos  do  establecemento/actividade  durante  o
semestre en que se encadre o período de vigor do estado de alarma deberá de ser
negativo en cantidade igual ou superior á contía obxecto de solicitude.

✔ - 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  online ou telefónico da persoa solicitante.

✔ -  De  ser  o  caso,  que  a  persoa  solicitante  viuse  obrigado  a  tramitar  un   ERTE
buscando garantir a supervivencia da empresa e o máximo mantemento do emprego.

✔ - Que a persoa solicitante reúne os requisitos para ser  microempresa ou pequena
empresa  de  conformidade  co  Anexo  I  do  Regulamento  (UE)  non  651/2014  da
Comisión, do 17 de xuño de 2014.

✔ -  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 receptora do pago establecido na Lei 38/2003, do 17 de
novembro, e en concreto apartados 2 e 3 do artigo 13 e o apartado 5 do artigo 34 da
mesma.

✔ -  Que  a  persoa  solicitante  comprométese  ao  cumprimento  das  obrigacións  das
persoas beneficiarias de subvencións, establecidas no artigo 14 da Lei 38/2003, do
17 de novembro.

✔ - Que a persoa solicitante comprométese a declarar as axudas de  minimis que lle
fosen concedidas por calquera proxecto durante os tres últimos exercicios fiscais,
con indicación de importe, organismo, data de concesión e réxime de axudas en que
se  ampara,  ou,  no  seu  caso,  declaración  de  non  recibir  ningunha;  así  como
compromiso de comunicar  o máis  axiña  posible  as obtidas  con posterioridade  á
presentación da solicitude.

✔ -  Que  a  persoa  solicitante  comprométese  á  comunicación  de  subvencións
concedidas con anterioridade á presentación 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 da mesma.
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✔ -  Que  en  caso  de  tratarse  dunha  comunidade  de  bens,  sociedade  civil  ou  outra
entidade económica sen personalidade xurídica non se disolverá ata que transcorrese
o  prazo  de  prescrición  previsto  nos  artigos  39  e  65  da  Lei  38/2003,  do  17  de
novembro,  Xeneral  de  Subvencións,  de  acordo  co  establecido  no  artigo  11  da
devandita lei.

✔ - Declaración de que o importe recibido en concepto de axuda, será destinado a
paliar os efectos do COVID_19 sobre a actividade obxecto de axuda.

3.- Autorizacións para a consulta interactiva por parte do órgano xestor dos requisitos
de  acharse  ao  corrente  no  cumprimento  das  obrigacións  tributarias  coa  Axencia
Estatal da Administración Tributaria (AEAT), fronte á Seguridade Social ( TGSS),
coa  Tesourería  municipal,  e  á  consulta  do  informe  de  vida  laboral,  asinado  pola
persoa interesada ou representante legal da persoa ou entidade solicitante. Cando a
persoa interesada non é a mesma que a persoa que asina a solicitude deberá cumprimentarse
o anexo da instancia para autorizar á consulta da vida laboral e estar asinado pola persoa
interesada
En caso de non autorizar ou opoñerse á comprobación polo órgano xestor destes requisitos,
deberá achegarse de maneira obrigatoria a documentación acreditativa.

BASE UNDÉCIMA. 
REINTEGRO.

As  persoas   beneficiarias  deberán  de  proceder  ó  reintegro  das  cantidades  percibidas
indebidamente  ou  en  contía  indebida  se  a  documentación  xustificativa  non  acredita  o
cumprimento dos requisito e disposicións establecidas na convocatoria.

BASE DUODÉCIMA. 
OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS.

a) Aplicar axuda á finalidade para a que foi concedida e concibida.

b) Comunicar os cambios que en relación ás condicións xerais e requisitos específicos das
axudas, puideran dar lugar á modificación, suspensión, denegación das mesmas.

c) Comunicar calquera cambio relativo ó domicilio da actividade do titular.

d) Reintegrar o importe das axudas indebidamente percibidas ou en contía indebida.

PUNTO TERCEIRO.—

Que se proceda á publicación da presente Resolución no Boletín Oficial da Provincia, no
Taboleiro de Anuncios e no Portal de Transparencia municipais cando e como proceda.
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ANEXO I

Relación de equipamentos e actividades cuxa apertura ao público queda suspendida
conforme o disposto no artigo 10.

Título do Anexo redactado polo apartado cinco do artigo único do  R.D. 465/2020, do 17
de marzo, polo que se modifica o  R.D. 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o
estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-
19 («B.O.E.» 18 marzo).Vixencia: 18 marzo 2020

Museos.

Arquivos.

Bibliotecas.

Monumentos.

Espectáculos públicos.

Esparexemento e diversión:

Café-espectáculo.
Circos.
Locais de exhibicións.
Salas de festas.
Restaurante-espectáculo.
Outros locais ou instalacións asimilables aos mencionados.

Culturais e artísticos:

Auditorios.
Cinemas.
Prazas, recintos e instalacións taurinas.

Outros recintos e instalacións:

Pavillóns de Congresos.
Salas de concertos.
Salas de conferencias.
Salas de exposicións.
Salas  multiuso.
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Teatros.

Deportivos:

Locais ou recintos pechados.
Campos de fútbol, rugby,  béisbol e asimilables.
Campos de baloncesto, balonmán,  balonvolea e asimilables.
Campos de tiro ao prato, de  pichón e asimilables.
Galerías de tiro.
Pistas de tenis e asimilables.
Pistas de patinaxe, hóckey sobre xeo, sobre patíns e asimilables.
Piscinas.
Locais de  boxeo, loita,  judo e asimilables.
Circuítos permanentes de motocicletas, automóbiles e asimilables.
Velódromos.
Hipódromos,  canódromos e asimilables.
Frontóns,  trinquetes, pistas de  squash e asimilables.
Polideportivos.
Boleiras e asimilables.
Salóns de billar e asimilables.
Ximnasios.
Pistas de atletismo.
Estadios.
Outros locais, instalacións ou actividades asimilables aos mencionados.
Espazos abertos e vías públicas:

Percorridos de carreiras pedestres.
Percorridos de probas ciclistas,  motociclistas, automobilísticas e asimilables.
Percorridos de motocrós, trial e asimilables.
Probas e exhibicións náuticas.
Probas e exhibicións aeronáuticas.
Outros locais, instalacións ou actividades asimilables aos mencionados.
Actividades recreativas:

De baile:

Discotecas e salas de baile.
Salas de mocidade.
Deportivo-recreativas:
Locais  ou  recintos,  sen  espectadores,  destinados  á  práctica  deportivo-recreativa  de  uso
público, en calquera das súas modalidades.

Xogos e apostas:
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Casinos.
Establecementos de xogos colectivos de diñeiro e de azar.
Salóns de xogo.
Salóns recreativos.
Rifas e tómbolas.
Outros locais e instalacións asimilables aos de actividade recreativa de Xogos e apostas
conforme ao que estableza a normativa sectorial en materia de xogo.
Locais específicos de apostas.

Culturais e de lecer:

Parques de atraccións, feiras e asimilables.
Parques acuáticos.
Casetas de feira.
Parques  zoolóxicos.
Parques recreativos infantís.
Recintos abertos e vías públicas:

Verbenas, desfiles e festas populares ou manifestacións folclóricas.
De lecer e diversión:

Bares especiais:

Bares de copas sen actuacións musicais en directo.
Bares de copas con actuacións musicais en directo.
De hostalería e restauración:

Tabernas e adegas.
Cafeterías, bares, café-bares e asimilables.
Chocolaterías, xeaderías, salóns de té,  croissanteries e asimilables.
Restaurantes, autoservizos de restauración e asimilables.
Bares-restaurante.
Bares e restaurantes de hoteis, excepto para dar servizo aos seus hóspedes.
Salóns de banquetes.
Terrazas.

En O Carballiño, 11 de maio de 2020
Círculo de Podemos no Carballiño
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