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ANEXO II 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE MUROS (A CORUÑA) E  
_________________________ QUE REXERÁ PARA  AS AXUDAS A PERSOAS AUTÓNOMAS 
AFECTADAS POLA SUSPENSIÓN OU PECHE DOS LOCAIS AO PÚBLICO SEGUNDO O ESTADO DE 
ALARMA DECRETADO POLO GOBERNO E PARA O IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA NO 
TERMO MUNICIPAL DE MUROS CO FIN DE PALIAR OS EFECTOS PROVOCADOS POLA 
EMERXENCIA SANITARIA DO COVID-19 

  

REUNIDOS 

Dunha parte, a alcaldesa do Concello de Muros, Dª ________________ con DNI _________________, no 
uso das atribucións que lle confire o artigo 21.1.f) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de 
réxime local. 

E doutra D. ____________________ con DNI _____________, actúa en nome propio, e domicilio  
_________ 

As dúas partes recoñécense entre si a capacidade xurídica suficiente e o poder bastante para obrigáranse 
neste convenio e, para este efecto. 

 EXPOÑEN 

1. O Concello de Muros ten pretensión de dotar no ano 2020 un crédito inicial na aplicación 20/241.47000 
do Orzamento Municipal para ese exercicio en concepto a transferencias correntes para o 2020. 

2. O Concello de Muros, ante as consecuencias derivadas da crise económica provocada polo COVID-19 
debe axudar a paliar as perdas económicas ás persoas dadas de alta no réxime especial de 
traballadores/as autónomas afectadas pola declaración do estado de alarma e contribuír ao mantemento 
da súa actividade económica promovendo a reactivación económica no municipio. 

3. A actividade que desenvolve ___________ veuse afectada economicamente pola declaración do 
estado de alarma provocado polo COVID-19. 

4. O artigo 28.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, establece que os convenios 
serán o instrumento habitual para canalizar as subvencións de concesión directa. 

5. Que debido ao obxecto subvencionable, consistente en protexer o interese xeral da veciñanza de 
Muros dando cobertura ás persoas autónomas que mantiveron os seus establecementos pechados pola 
crise sanitaria. 

Por todo o anterior, todas as partes interesadas acordan formalizar este convenio para establecer as 
obrigas e dereitos de cada unha delas atendendo ás seguintes, 
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CLÁUSULAS 

(1ª) PRIMEIRA. OBXECTO, ÁMBITO TERRITORIAL E COMPATIBILIDADE CON OUTRAS 
SUBVENCIÓNS 

1. O obxecto deste convenio é contribuír dende o Concello de Muros a axudar a paliar as perdas 
económicas ás persoas autónomas afectadas pola declaración do estado de alarma e contribuír ao 
mantemento da súa actividade económica promovendo a reactivación económica no municipio de acordo 
cos seguintes fundamentos xurídicos: 

- Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, 
de 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da Administración local. 

- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 

- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia. 

2. Gastos subvencionables. Serán gastos subvencionables os efectivamente realizados e pagados no 
período comprendido entre 14 de marzo ao 13 de setembro de 2020, correspondentes aos seguintes 
gastos, 

- Gastos ocasionados polas medidas de seguridade implantadas debidas ao COVID-19. 

- Gastos de aluguer.  

- Soldos e seguros sociais do/a empresario/a. 

- Reparacións e conservación. 

- Primas de seguros (parte proporcional correspondente aos 6 meses). 

- Subministracións e gastos correntes: auga, teléfono, electricidade, gas, servizos de seguridade e 
outros gastos análogos. 

3. As subvencións reguladas neste convenio serán compatibles con outras axudas ou subvencións 
percibidas polas entidades beneficiarias para a mesma finalidade procedentes doutras entidades públicas 
ou privadas. A súa suma non poderá superar o gasto total das actividades que son obxecto deste 
convenio e descritas anteriormente. 

(2ª) SEGUNDA. ÁMBITO TEMPORAL E VIXENCIA 

Este convenio estenderá a súa vixencia desde a data da súa sinatura ata o 31 de decembro de 2020, sen 
prexuízo da realización das acción de control que se deriven unha vez finalizada a súa vixencia. 

(3ª) TERCEIRA. OBRIGAS DAS ENTIDADES BENEFICIARIAS 

De acordo coas bases de execución do orzamento e coa Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, d. ___________, obríganse a: 
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1. Presentar no prazo de dous meses dende a sinatura deste convenio e en todo caso antes do 
31/12/2020 facturas orixinais ou fotocopias compulsadas pola Secretaría da corporación ou 
autenticadas ante notaría xustificativas dos gastos efectuados que teñan relación directa ou 
indirecta co obxecto deste convenio, cos requisitos formais e materias esixidos polo RD 
1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as 
obrigas de facturación. Considéranse gastos subvencionables os previsto no punto 2 da cláusula 
primeira deste contrato. 

2. Presentar xustificantes do gasto realizado cos requisitos do parágrafo anterior por importe 
equivalente á cantidade a abonar, en caso contrario o importe da axuda reduciríase ata a 
cantidade xustificada, procedendo ao inicio do expediente de reintegro. 

3. Antes de realizar calquera pagamento, presentar acreditación de estar ao corrente das obrigas 
tributarias e coa Seguridade Social no caso de non ter autorizado ao Concello a consulta na 
solicitude. 

4. Comunicar ao Concello de Muros por escrito a solicitude e obtención de axudas para a mesma 
finalidade procedentes de calquera outra administración ou ente público. 

5. Se é o caso, comunicar por escrito a modificación das circunstancias que motivaron a concesión 
da subvención. 

6. Atender calquera requirimento realizado pola Intervención municipal no exercicio das funcións de 
control financeiro que lle atribúe o artigo 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
xeral de subvencións e o artigo 214 do RD lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. 

7. Someterse ás actuacións de comprobación, a efectuar polo órgano, así como calquera outra 
comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, 
achegando canta información lles sexa requirida no exercicio das anteriores actuacións. 

8. As previstas con carácter taxado no artigo 14 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións. 

 

(4ª) CUARTA. OBRIGAS DO CONCELLO DE MUROS 

1. O Concello de Muros realizará o pagamento anticipado previa acreditación polo beneficiario de estar 
ao corrente no cumprimento da obrigas tributaria e fronte a Seguridade Social e non ser debedor por 
resolución de procedencia de reintegro, da cantidade de __________€ con imputación na partida 
20/241.47000 do Estado de Gastos do Orzamento Municipal de 2015 -prorrogado no exercicio 2020, no 
seguinte número de conta: 

- Apelidos e nome do titular 

- Número de conta 
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- Entidade bancaria 

2. A entidade beneficiaria queda exonerada da constitución da garantía para a tramitación deste 
pagamento. 

(5ª) QUINTA. PRAZO E MODALIDADE DE XUSTIFICACIÓN 

1. D ________________, asume o compromiso ante o Concello de Muros, no prazo de dous meses 
dende a sinatura deste convenio e en todo caso antes do 31/12/2020 mediante a presentación da 
seguinte documentación: 

a) Facturas de gasto de acordo co establecido no número 1 da cláusula terceira deste convenio. 

b) Declaración doutras axudas e subvencións solicitadas ou percibidas por outros organismos para 
a mesma finalidade. 

2. Tanto a ampliación do prazo de xustificación como os prazos de emenda da documentación xustificada 
rexerase pola Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

(6ª) SEXTA. PERDA DO DEREITO DE COBRO 

Producirase a perda do dereito de cobro total ou parcial da subvención por falta de xustificación no prazo 
fixado no parágrafo 1º da cláusula terceira deste convenio, e pola concorrencia dalgunha das causas 
previstas no artigo 37 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 

(7ª) SÉTIMA. REINTEGRO 

1. Procederá o reintegro das cantidades percibidas cando recaia resolución xudicial ou administrativa de 
nulidade ou anulación da resolución de concesión. 

2. Tamén procederá o reintegro e a esixencia de intereses de demora correspondente desde o momento 
do pagamento da subvención ata a data na que se acorde o procedemento de reintegro nos casos 
previstos no artigo 37.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 

3. O procedemento de reintegro será o establecido no Capítulo I e II do Título II da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións. 

(8ª) OITAVA. INTERPRETACIÓN E CUMPRIMENTO 

1. As dúbidas que se presenten na súa interpretación, e cando se formulen discrepancias, serán resoltas 
pola Alcaldía do Concello de Muros, previo informe da Secretaría e Intervención municipal. 

2. O incumprimento de calquera das cláusulas deste convenio constituirá causa suficiente da súa 
rescisión, dando lugar ao reintegro que en cada caso proceda. 

3. Este convenio ten natureza administrativa. A xurisdición contencioso-administrativa será competente 
para o coñecemento de posibles cuestións litixiosas que poidan suscitarse como consecuencia do 
mesmo. 
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4. En todo o non previsto neste convenio, estarase ao disposto nas seguintes ordenacións xurídicas: 

a) Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 

b) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvenciones de Galicia. 

c) Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17 
de novembro, xeral de subvencións. 

d) Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia. 

e) Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 

f) RD lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, nas Bases de execución do orzamento, e demais disposicións de aplicación. 

(9ª) NOVENA. EFICACIA E ENTRADA EN VIGOR 

As obrigas económicas previstas neste convenio entrarán en vigor a partir do día seguinte en que sexa 
executivo o expediente núm. 235/2020 (4/2020TCV) de transferencia de crédito, quedando condicionada 
a súa eficacia a previa xustificación da existencia de dotación orzamentaria no Orzamento Municipal de 
dito exercicio, ou na prórroga do vixente, extremo que se acreditará mediante a incorporación ao mesmo 
do documento AD, sen que sexa preciso trámite adicional algún. 

Este convenio obriga ao cumprimento do expresamente pactado, someténdose todas as partes ao 
acordado en todas as estipulacións, estendéndose por triplicado exemplar no lugar e data arriba 
indicados. 

En proba de conformidade, asinamos en exemplar duplicado, no lugar e na data que se indican a seguir. 

Muros,  

 

A alcaldesa do Concello de Muros 
 
 

O/a Empresario/a 

 

  

 


