
 

 

BASES E CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O RESCATE DO SECTOR CULTURAL MAIS 
AFECTADO POLA CRISE DA COVID-19 

ANUALIDADE 2020 

 

1º Obxecto e finalidade 

1.1. O obxecto destas bases é regular a concesión de axudas dirixidas ao sector cultural, para o 
financiamento dos gastos correntes correspondentes á anualidade 2020. 

1.2. A finalidade destas axudas é promover e reactivar a actividade local que permita manter a 
actividade económica, o emprego e a dimensión competitiva do sector cultural para que poida 
afrontar as consecuencias derivadas do impacto xerado pola crise producida pola COVID-19. 

 

2º Persoas beneficiarias 

2.1. Poderán resultar beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas, ou sociedades civís, legalmente 
constituídas, que cumpran os seguintes requisitos:  

- Que entre as súas actividades estea incluída algunha das agrupacións ou epígrafes 
correspondentes á clasificación do imposto de actividades económicas relacionadas no 
anexo I.  

- Que a persoa teña a súa sede de actividade no municipio de Santiago de Compostela. 

- Que na anualidade 2020, no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 30 de 
setembro, sufriran una baixada na facturación igual ou superior ao 20% respecto o mesmo 
período do ano 2019. 

- Os requisitos deben cumprirse no momento da publicación desta convocatoria no BOP.  

 

3º Gastos subvencionables 

3.1 Son subvencionables os seguintes gastos correntes relacionados coa actividade 
empresarial da persoa realizados e efectivamente pagados desde o 1 de xaneiro de 2020 
ata o 30 de novembro de 2020:  

 Alugueiros 



 

 

 Subministros: luz, auga e electricidade 

 Seguros de responsabilidade civil 

 Autónomos e seguros sociais 

 Nóminas de persoal contratado por conta allea (líquido a percibir) excluidas as 
retencións. 

 Xuros de hipotecas 

3.2. Segundo o artigo 29.8º da Lei 9/2007, en ningún caso se consideran gastos subvencionables 
os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación nin os 
impostos persoais sobre a renda ou os xuros deudores das contas bancarias. 

3.3. Estas axudas teñen carácter finalista polo que o importe da subvención concedida non poderá 
ser empregado para outros fins.  

3.4. Esíxese un mínimo de 1000 € (IVE excluído) en gastos xustificados para poder concorrer a 
esta convocatoria.  

3.5. Os gastos teñen que ser pagados por transferencia bancaria, talón bancario, domiciliación 
bancaria ou cargo en conta a través de tarxeta. Non se aceptan gastos pagados en efectivo. 

 

4º Procedemento de concesión 

4.1. O procedemento de concesión das axudas recollidas nesta convocatoria é non competitivo. A 
concesión realizarase mediante a comprobación da concorrencia dos requisitos sinalados ata o 
esgotamento do crédito. 

4.2. O procedemento de concesión non é competitivo porque o único criterio a ter en conta será a 
orde de rexistro de entrada das solicitudes. Naqueles supostos en que se requirise aos solicitantes 
a emenda de erros ou omisións na solicitude, para os efectos de ordear as solicitudes presentadas 
por orde de rexistro de entrada, atenderase á data en que o dito requirimento estivese 
correctamente atendido. 

Por razón de interese público, este procedemento tramitarase con carácter urxente, de tal xeito 
que todos os seus prazos se reducirán á metade, salvo os relativos á presentación de solicitudes 
e recursos.  

 



 

 

5º Contía da subvención 

5.1. O importe da subvención será do cen por cento do gasto corrente xustificado (IVE excluido) 
ata un máximo de 3.000 euros por cada persoa beneficiaria. 

5.2. Esíxese un mínimo de 1000 € (IVE excluido) en gastos xustificados para poder concorrer a 
esta convocatoria.  

5.3. En ningún caso o importe das axudas concedidas ao abeiro desta convocatoria poderá ser de 
tal contía que, illadamente ou en concorrencia coas concedidas por outras administracións ou 
entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo total dos gastos correntes 
xustificados. 

 

6º Solicitudes e documentación 

6.1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos. Xunto coa solicitude, 
deberá achegar, debidamente cuberto e asinado, o formulario normalizado dispoñible como anexo 
I destas bases.  Deberá cubrir, necesariamente, todos os campos do formulario establecidos como 
obrigatorios. 

6.2. Se presenta a solicitude a través da sede electrónica do Concello de Santiago 
(sede.santiagodecompostela.gal) escolla o trámite "Solicitude de subvención" dentro do 
catálogo de trámites dispoñible. 

6.3. No modelo de solicitude vén recollida unha declaración responsable do solicitante, de obrigado 
cumprimento, onde manifestará: 

 

 Que está de alta no RETA (réxime de traballadores autónomos) ou que non está de alta 
en ningún dos rexímenes da seguridade social por non ser de obrigado cumprimento (para 
o caso de sociedades mercantís). 

 Que ten a súa sede de actividade no municipio de Santiago.  
 Que non está incursa en ningunha das circunstancias que prohiben obter a condición de 

persoa beneficiaria. 
 Que está ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas, coa Seguridade 

Social e co Concello de Santiago. 
 Que non está afectada polo réxime de minimis a que se acolle esta convocatoria. 
 Que a súa actividade está encadrada nalgunha das epígrafes recollidas no anexo II desta 

convocatoria. 



 

 

 Que sufriu unha baixada de facturación igual ou superior ao 20% no periodo comprendido 
entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro do ano 2020 respecto o mesmo período da 
anualidade anterior. 

 Que se compromete a manter a súa actividade empresarial durante un período mínimo de 
seis meses desde a concesión da axuda regulada nesta convocatoria. 

 Que os requisitos para poder ser beneficiaria cúmprense no momento da publicación 
desta convocatoria no BOP. 

 A conta xustificativa simplificada de gastos. 

 

6.4. A presentación da solicitude supón aceptar as bases reguladoras desta convocatoria. 

 

7º Emenda das solicitudes 

7.1. As persoas cuxas solicitudes presenten defectos, cuxa listaxe será publicada na web do 
Concello de Santiago, http://santiagodecompostela.gal/ deberán emendar o que se indique dentro 
no prazo de cinco días hábiles. De non o facer, entenderase que desisten do seu pedimento e 
ditarase unha resolución neste sentido nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015 de 
procedemento administrativo común.  

7.2. De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta 
a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación 
electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na 
que foi realizada a emenda. 

 

8º Prazo de presentación de solicitudes 

8.1. O prazo xeral de presentación de solicitudes iníciase ao día seguinte da publicación desta 

convocatoria no boletín oficial da provincia da Coruña e rematará o 15 de decembro de 2020. 

8.2. Aquelas solicitudes presentadas con anterioridade á apertura do prazo de presentación de 

solicitudes teranse por non presentadas, en atención á obrigatoriedade de termos e prazos 

establecida no artigo 29 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común. 



 

 

8.3. O envío das bases ao BOP farase a través da Base de Datos Nacional de Subvencións. 

8.4. Coa solicitude, segundo a base 6ª, deberá achegarse xa a información da conta xustificativa 
do gasto polo que o prazo de xustificación coincide co de presentación de solicitudes. 

 

9º Instrución do procedemento 

9.1. Recibidas as solicitudes, a unidade orgánica de Cultura levará a cabo a instrución do 
procedemento e realizarán de oficio cantas actuacións consideren necesarias para determinar os 
datos en virtude dos que se deba formular a proposta de resolución así como o posterior cotexo 
documental previsto no artigo 11 desta convocatoria. 

9.2. Para estes efectos, a unidade orgánica instrutora do procedemento, comprobará a 
concorrencia nas persoas solicitantes dos requisitos para poder ser beneficiarias desta 
convocatoria e a elixibilidade, do gasto xustificado e polo tanto subvencionable. Dita comprobación 
realizarase en base ás manifestacións contidas na declaración responsable recollida no formulario 
de solicitude, subscrita polo persoa que a realiza, baixo a súa responsabilidade. 

9.3. En atención ao establecido no artigo 75.3 do RD 887/2006 polo que se aproba o regulamento 
estatal de subvencións, requirirase a aquelas persoas cuxo primeiro apelido ou razón social - 
segundo se trate de persoas físicas ou xurídicas- comece pola letra do abecedario resultante do 
sorteo a realizar polo Concello, a presentación da documentación sinalada no apartado 11.1 
destas bases. O requirimento realizarase por medio do mesmo acto de publicación de emenda de 
solicitudes previsto no artigo 7.1 destas bases, e deberá atenderse polo tanto no mesmo prazo 
improrrogable de cinco días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación. 

9.4. A unidade instrutora resérvase o dereito a poder comprobar de oficio, con carácter previo á 
formulación da proposta de resolución e aprobación da xustificación, que a persoa solicitante está 
ao corrente nas súas obrigas co Concello de Santiago. 

 

10º Resolución do órgano competente. Xustificación e forma de pagamento 

10.1. A resolución de concesión, aprobación da xustificación e pagamento da axuda realizarase 
atendendo ás manifestacións contidas nas declaracións responsables recollidas no formulario de 
solicitude, subscrita polo persoa que a realiza, baixo a súa responsabilidade, nos termos recollidos 
no artigo 69.4 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común, e coas repercusións que 



 

 

ten a súa falsidade na Lei 38/2003 xeral de subvencións e na Lei 9/2007, de subvencións de 
Galicia. 

10.2. A veracidade dos datos recollidos no formulario de solicitude, incluída a conta xustificativa 
dos gastos, serán obxecto de cotexo con posterioridade á resolución da concesión e aprobación 
da xustificación nos termos recollidos no apartado 11º desta convocatoria. Sen prexuízo da 
facultade da unidade instructora de poder comprobar de oficio, con carácter previo á formulación 
da proposta de resolución e aprobación da xustificación, que a persoa solicitante está ao corrente 
nos pagamentos co Concello de Santiago.  

10.3. Á vista da instrución do procedemento, a concelleira de acción cultural formulará a proposta 
de resolución e aprobación da xustificación que corresponda á Xunta de Goberno Local, que será 
o órgano competente para resolver o procedemento. 

10.4. O procedemento resolverase no prazo máximo de quince días naturais a partir da data límite 
de presentación de solicitudes. Transcorrido este prazo sen que recaia resolución expresa, a 
solicitude entenderase rexeitada por silencio administrativo.  

10.5.A xustificación da subvención realizarase baixo a modalidade de conta xustificativa 
simplificada prevista no artigo 75 do RD 887/2006 do Regulamento Xeral de Subvencións.   

 

11º Cotexo documental da declaración responsable 

11.1.Para os efectos da comprobación dos datos manifestados polas persoas beneficiarias na súa 
declaración responsable, publicarase na web do Concello de Santiago, 
http://santiagodecompostela.gal/ a listaxe das persoas beneficiarias, que deberán achegar, xunto 
co modelo de anexo III, no prazo de dez días hábiles a documentación que segue para os efectos 
das comprobacións que correspondan:  

 

 Alta no réxime de autónomos das persoas promotoras. As persoas xurídicas nas que os 
socios e/ou administradores non estean obrigados a estar dados de alta en ningún réxime 
da seguridade social deberán achegar declaración responsable específica desta 
circunstancia. 



 

 

 Escritura de constitución da sociedade mercantil, se é o caso. 

 Certificado da situación censual emitido pola Axencia Tributaria do Estado. 

 NIF da persoa física ou xurídica. Se se trata dunha persoa xurídica achegarase tamén o 
documento de identidade da persoa que posúe a representación da sociedade e o 
documento que acredite esta representación. 

 Certificado bancario de titularidade de conta 

 Declaracións do IVE trimestral (modelos 303) dos tres primeiros trimestres de 2019 e  2020 
ou declaracións trimestral do IRPF (modelo 130) dos tres primeiros trimestres de 2019 e 
2020. 

 Facturas que acrediten a realización dos gastos ou documento probatorio que 
corresponda no caso de gasto corrente distinto de prestación de servizos por un terceiro. 
Non se admitirán facturas simplificadas, proforma ou orzamentos. 

  Comprobantes de pagamento mediante transferencia bancaria e/ou domiciliación do 
gasto en conta corrente.  

 

11.2. A comprobación de non ter débedas co Concello de Santiago realizarase de oficio pola 
unidade tramitadora do procedemento. 

11.3. Dacordo co artigo 13.2 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións non poderán obter a condición 
de beneficiario aquelas persoas que non se atopen ao corrente no cumprimento das obrigas 
tributarias ou fronte á Seguridade social impostas polas disposicións vixentes. 

11.4. Se algunha documentación da indicada nos parágrafos anteriores xa obrara en poder desta 
administración local, a persoa interesada poderá presentar declaración responsable desa 
circunstancia indicando o número de expediente e manifestación expresa de que esa 
documentación non sufriu ningunha modificación. 

 

12º Recursos  

12.1. As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas 
cabe interpor recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o órgano 
competente da xurisdición contencioso-administrativa. Tamén poderá formularse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición, no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que ditara a resolución 



 

 

impugnada, consonte o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición 
contencioso-administrativa, e na Lei 39/2015 de procedemento administrativo común das 
administracións públicas. 

 

13º Obrigas das persoas beneficiarias 

 Compromiso de manter a súa actividade empresarial durante un período mínimo de seis 
meses desde a concesión da axuda. 

 Colaborar na realización de visitas de seguimento e control e facilitar toda a información 
que lles sexa requirida pola Intervención do Concello, polo Tribunal de Contas e polo 
Consello de Contas, así como por calquera outra institución nacional ou comunitaria que 
interveña no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas. 

 Comunicar ao órgano concedente, en canto se coñeza, calquera modificación das 
condicións tidas en conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e 
obrigas asumidas polas persoas beneficiarias e, de ser o caso, a obtención concorrente 
de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien o obxecto desta axuda. 

 Adoptar as medidas de difusión contidas no artigo 15.3 da Lei 9/2007 de subvencións de 
Galicia. Estas medidas deberán adecuarse ao obxecto subvencionado e poderán consistir 
na inclusión da imaxe institucional da entidade concedente así como en lendas relativas 
ao financiamento público en carteis, placas, material impreso, medios electrónicos ou 
audiovisuais, ou ben en mencións realizadas en medios de comunicación. 

 Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos legalmente establecidos. 

 As restantes obrigas establecidas con carácter xeral na Lei 9/2007 de subvencións de 
Galicia e na Lei 38/2003 xeral de subvencións. 

 

14 º Incompatibilidades 

Esta axuda quedará suxeita ao réxime de axudas de minimis, polo que non poderán excederse os 
limites cuantitativos (200.000 euros nun período de tres anos, agás para o sector do transporte por 
estrada que é de 100.000 euros) establecidos no Regulamento (CE) 1998/2006, da Comisión da 
Unión Europea, do 15 de decembro de 2006, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado 
CE ás axudas de minimis (DOUE nº L379/5, do 28 de decembro). 



 

 

Será compatible con outras subvencións ou axudas concedidas por outras administracións ou 
entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, co límite establecido na base 5ª. 

En relación a aquelas persoas con varias epígrafes de actividade empresarial, estas axudas serán 
específicamente incompatibles coas liñas de axudas convocadas polo Concello de Santiago, para 
o rescate do comercio, a restauración e a hospedaxe. 

 

15º Reintegro 

Procederá a revogación da subvención así como o reintegro total ou parcial das cantidades 
percibidas e a esixencia dos xuros de mora que cumpran, no caso de falsidade ou inexactitude da 
declaración responsable en base á que se formulou a resolución de concesión e aprobación da 
xustificación, e nos demais casos e nos termos previstos no título II da Lei 9/2007 de subvencións 
de Galicia e da Lei 38/2003 xeral de subvencións e normativa de desenvolvemento.  

 

16º Modificación da resolución de concesión 

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión das axudas ou subvencións, así 
como a obtención concorrente de subvencións e axudas outorgadas por outras administracións ou 
outros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da 
resolución e eventualmente á súa revogación. 

 

17º Entrada en vigor e vixencia 

Estas bases entrarán en vigor ao día seguinte a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. 

 

18º Financiamento 

A este programa destinarase unha dotación de 300.000 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 
050 33400 4790101 dos orzamentos do Concello de Santiago de Compostela correspondentes ao 
ano 2020, condicionada á entrada en vigor da modificación orzamentaria aprobada inicialmente 
na sesión plenaria do 17 de novembro de 2020 de incorporación do remanente líquido de 
tesourería do ano 2019. 

 



 

 

Anexos dispoñibles en http://santiagodecompostela.gal/  

Anexo I. Formulario normalizado de solicitude. 

Anexo II. Epígrafes do imposto de actividades económicas subvencionables. 

Anexo III. Modelo para cotexo documental da declaración responsable 

  



 

 

ANEXO II EPÍGRAFES DO IAE SUBVENCIONABLES 

18 – Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 

58 – Edición 

59 - Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e 

edición musical 

60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión 

63 Servizos de información 

90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos 

91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais. 


