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 F FINALIDADE DA SUBVENCIÓN

Axudar economicamente, ante a crise sanitaria provocada pola COVID-19, 
ás persoas autónomas, microempresas e pequenas empresas de Na-
rón, calquera que sexa a súa forma xurídica, que tiveron que paralizar 
(suspender) a súa actividade pola declaración do estado de alarma ou 
viron reducida a súa facturación polo menos nun 75%, tal como estable-
ce o artigo 17 do Real Decreto-Lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas 
urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social 
da COVID-19 

Co obxectivo de manter a actividade económica e o emprego. 

 F QUEN PODE SOLICITAR ESTA SUBVENCIÓN, REQUISITOS DOS 
SOLICITANTES

Beneficiarias/os da prestación extraordinaria por cese de activida-
de, con enderezo fiscal que realicen a súa actividade en Narón. Ao co-
rrente das súas obrigas tributarias e de Seguridade Social, sen débedas 
pendentes con ningunha administración.

Só poderá ser subvencionada unha solicitude por empresa, aínda que 
varios socios/as da empresa sexan traballadores/as autónomos titulares 
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e polo tanto, beneficiarios/as e con dereito á prestación extraordinaria 
por cese de actividade. Será subvencionada unicamente unha empresa, 
independentemente de ter varios centros de traballo ou ter de alta 
varias actividades económicas coincidentes cos CNAEs subvenciona-
bles. Queda excluído o persoal autónomo colaborador. 

En ningún caso o importe da subvención unido ao doutras posibles sub-
vencións, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de 
calquera administración ou ente público ou privado poderá superar a di-
minución de ingresos da actividade como consecuencia da crise provoca-
da polo coronavirus. 

 F CONTíAS A COBRAR

 Ê 2.000 €, a aquelas persoas físicas ou xurídicas sen persoal por conta 
allea ao seu cargo ou ata 2 traballadores/as (inclusive), a data 1 
de marzo de 2020. 

 Ê 3.000 €, a aquelas persoas físicas ou xurídicas cun cadro de persoal 
entre 3 e ata 9 traballadores/as (inclusive), a data 1 de marzo de 2020 

 Ê 4.000 €, a aquelas persoas físicas ou xurídicas cun cadro de persoal 
entre 10 e ata 49 traballadores/as (inclusive), a data 1 de marzo 
de 2020. 
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A concesión da subvención efectuarase en réxime de concorrencia com-
petitiva, establecéndose como criterio de valoración a data e hora de 
entrada que figuren rexistradas na solicitude, reunindo a totalidade de 
requisitos e documentación requiridos na convocatoria. En caso de non 
presentar a solicitude coa documentación completa, considerarase como 
data de Rexistro de Entrada a da última presentación de documentación 
relativa á devandita solicitude.

As resolucións de concesión ditaranse no prazo máis breve posible, des-
pois de cumprir co procedemento, para poder realizar os pagos corres-
pondentes a cada solicitude concedida, nas contías indicadas, nun pago 
único mediante transferencia bancaria. 

O orzamento total deste programa de subvención é de 3.000.000 €.

 F CANDO E COMO PODO SOLICITAR ESTA SUBVENCIÓN

As solicitudes estarán dispoñibles na Sede Electrónica do Concello de Na-
rón e tramitaranse por vía telemática.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a partir 
do día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Ofi-
cial da Provincia (BOP). 
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Xunto coa solicitude haberá que acompañar a seguinte documentación:

 Ê DNI (NIE) ou CIF, segundo o caso 

 Ê Certificado actualizado da situación censual

 Ê Informe de vida laboral da empresa no que conste o número de tra-
balladores a 1 de marzo de 2020

 Ê Modelo datos bancarios do Concello de Narón

 Ê Documento xustificativo de ser beneficiario/a da prestación extraor-
dinaria por cese de actividade

 Ê Autorizacións varias (AEAT e TXSS) e certificado de estar ao corrente 
coa Axencia Tributaria de Galicia 

 Ê Contrato de constitución da Sociedade Civil, Comunidade de bens ou 
outras entidades económicas sen personalidade xurídica. E escritura 
de constitución e os estatutos da persoa xurídica actualizados, inscri-
tos no correspondente Rexistro

 Ê Acreditación dos poderes da persoa administradora e da que presen-
ta a solicitude en caso de non ser a mesma e o DNI polas dúas caras 
ou NIE da persoa administradora e da que presenta a solicitude en 
caso de non ser a mesma

Ademais de asinar unha declaración xurada que se anexa na solicitude da 
convocatoria, con diversas cuestións.
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 F AS MIñAS OBRIGAS, COMO EMPRESA/PERSOA BENEFICIARIA 
DESTA SUBVENCIÓN

1 Manter a actividade empresarial pola que foi subvencionada ata 
o 31 de decembro de 2020. 

2 Se é o caso, de ter empregados/as ao seu cargo, mantemento como 
mínimo dun 50 % do persoal declarado no informe da vida laboral da 
empresa achegado no momento que se presentou a solicitude. 

3 Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro previs-
tas pola vixente normativa en materia de subvencións. 

4 Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos contem-
plados no artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións e, en particular, por 
obter a subvención falseando as condicións requeridas para tal fin ou 
ocultando aquelas que o impediron, ou mostrar resistencia, escusa, 
obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control fi-
nanceiro previstas no artigo 14 da Lei Xeral de Subvencións. 

5 Cumprir as restantes obrigas que detalla o artigo 14 da Lei Xeral de 
Subvencións e as detalladas na Ordenanza Xeral de Subvencións do 
Concello de Narón.

No mes de xaneiro de 2021, xustificará as obrigas esixidas, coa seguinte 
documentación: 
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 Ê Certificado actualizado de Situación Censual que indique a actividade 
económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal e o local de desen-
volvemento da actividade. 

 Ê Resolución/certificación de alta no Réxime correspondente da Segu-
ridade Social ou Mutua profesional correspondente da persoa física 
ou da persoa administradora actualizado á data de presentación da 
xustificación. 

 Ê No caso, de ter empregados/as ao seu cargo, Informe de Vida Laboral 
da empresa expedido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social que 
abarque os meses posteriores á concesión da subvención e ata de-
cembro de 2020 (inclusive) 

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

 Ê Documentación acreditativa da redución da facturación mediante a 
aportación da documentación á que fai referencia o artigo 17.10 do 
Real Decreto-Lei 8/2020, do 17 de marzo.

Se as persoas/empresas beneficiarias incumpren as obrigas descritas nos 
puntos a) e b), deste apartado, procederán ao reintegro do importe total 
da subvención, ademais do que establece a normativa de subvencións. 


