ANEXO I
SOLICITUDE DE AXUDAS DIRIXIDAS A SECTORES AFECTADOS POLA SITUACIÓN
PANDÉMICA DO CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES.

DATOS DO SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

DNI/NIF

ENDEREZO

MUNICIPIO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

E NO SEU NOME E REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por
calquera medio válido en dereito)
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
DNI/NIF

DATOS DA NOTIFICACIÓN
Medio de notificación persoa física
( ) Notificación en papel ( ) Notificación electrónica
Medio de notificación persoa xurídica
Notificación electrónica
CORREO ELECTRÓNICO (para recibir o aviso de notificación na sede electrónica)

DATOS DO ESTABLECEMENTO OU LOCAL
NOME COMERCIAL
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA
DOMICILIO DA ACTIVIDADE
NÚMERO DE TRABALLADORES

A persoa ou entidade solicitante DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:
-

Que coñece e acepta integramente o contido das bases desta convocatoria, cumprindo a
totalidade de requisitos que nelas se recollen.

-

Que a persoa física ou xurídica solicitante exerce unha actividade económica no
municipio de Fornelos de Montes, a cal (marcar a opción que proceda):
Cesou á súa actividade como consecuencia das medidas de prevención do
COVID-19.
Mantivo a actividade e sufriu no período subvencionable unha redución na súa
facturación superior ao 50% respecto da súa facturación media no exercicio
2019.

-

Que cumpre os requisitos para a obtención de subvencións previstos no artigo 13 da Lei
38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e non está incursa en ningunha das
circunstancias que prohiben obter a condición de beneficiaria segundo o establecido
nestas bases.
En particular, que está ao corrente das súas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da
Administración Tributaria (AEAT), coa Administración tributaria de Galicia (ATRIGA),
coa Deputación Provincial de Pontevedra, co Concello de Fornelos de Montes e coa
Seguridade Social (TXSS), así como no pago das obrigas por reintegro de subvencións, e
que se compromete a manter o cumprimento de todas estas obrigas durante o período
de tempo inherente ó recoñecemento ou exercicio do dereito ó cobro da subvención, así
como a acreditalo en calquera momento no que lle sexa requirido polo órgano instrutor
e o concedente da subvención.

-

Que se compromete ao cumprimento das obrigas que como beneficiario da subvención
establecen as bases reguladoras, e en particular, ao sometemento ás actuación de
control financeiro que poida acordar o Concello.

-

Que asume o compromiso de destinar a subvención á finalidade prevista.

-

Que en relación con outras axudas solicitadas ou concedidas (marcar a opción que
proceda):
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo
proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Sí solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou
conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as que se relacionan
a continuación:
ORGANISMO

IMPORTE SOLICITADO

IMPORTE CONCEDIDO

SOLICITA a:
Concesión dunha subvención dentro da convocatoria regulada nas presentes bases do Concello
de Fornelos de Montes, de acordo co establecido na base terceira.
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUDE (marcar a documentación
que se achega):
DNI ou documento identificador, válido no territorio nacional, da persoa solicitante da
subvención
DNI ou documento identificador, válido no territorio nacional, da persoa representante.
En caso de persoas xurídicas:
-

Escritura de constitución e os estatutos da persoa xurídica actualizados, inscritos no
correspondente Rexistro. No seu caso, contrato de constitución da sociedade civil,
comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica.

-

Escritura que acredite o poder para representar á persoa ou entidade en cuxo nome se
presenta a solicitude. O poder deberá figurar inscrito no Rexistro Mercantil nos casos en
que dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

No caso de que a solicitude de subvención sexa solicitada polas comunidades de bens,
sociedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica legalmente
constituídas que leven a cabo as actividades empresariais estas deberán facer constar
expresamente os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así
como o importe de subvención a aplicar por cada un deles, que terán igualmente a
consideración de beneficiarios. En calquera caso, deberá nomearse un representante ou
apoderado único da agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigas que, como
beneficiario, corresponden á agrupación.
Certificado actualizado de
Administración Tributaria.

situación

censal

expedido

pola

Axencia

Estatal

de

Resolución ou certificación de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou
Mutua profesional correspondente.
Informe actualizado de Vida Laboral da Empresa expedido pola Tesourería Xeral da
Seguridade Social.

Informe actualizado da media de traballadores da empresa expedido pola Tesourería Xeral
da Seguridade Social.
Facturas que acrediten os gastos imputados a esta convocatoria de axudas e os xustificantes
bancarios do pagamento correspondentes por importe igual ou superior á contía da
subvención.
Se o gasto subvencionado corresponde co aluguer do local, deberá presentarse contrato do
arrendamento en vigor do local comercial onde se desenvolva a actividade ou documento
asinado por arrendador e arrendatario que indiquen que o contrato esta en vigor.
Xustificante da redución igual ou superior ó 50%, con relación á media do ano 2019. A
baixada da facturación acreditarase con calquera das seguintes modalidades:
1.

Estimación directa: mediante a declaración de IVE anual (modelo 390) dos anos
2019 e 2020 ou declaracións trimestrais de IVE (modelos 303), declaración trimestral
do IRPF (modelo 130) do IV trimestre do ano 2019 co IV trimestre do ano 2020.

2.

No caso de que as persoas ou entidades solicitantes tributen no réxime de
estimación obxectiva ou módulos, a diminución de facturación deberá acreditarse
coas copias, referidas ós períodos de comparación, do libro de facturas emitidas e
recibidas, ou libro diario de ingresos e gastos, ou libro de rexistro de vendas e
ingresos, ou o libro de compras e gastos, ou calquera outra forma admitida en
dereito para acreditar a diminución na facturación dos anos 2019 e 2020 e 2021.

Certificado de titularidade do número de conta bancaria na que se deba facer o ingreso da
subvención e cuxo titular sexa o mesmo solicitante.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS: De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5
de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os seus datos
serán tratados de maneira confidencial. Poderán ser incorporados ós ficheiros do Concello de
Fornelos de Montes relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para a xestións
municipais derivados dos procedementos e consultas que inicia a persoa interesada con esta
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación,
rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral
do Concello de Fornelos de Montes.
Fornelos de Montes, ____ de ______________________ de 202__

Asdo.: ______________________________
(O SOLICITANTE OU REPRESENTANTE)
SRA. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES

