CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (A CORUÑA)
Instituto Pontés de Promoción Económica ( IPPEC)
PQ. MUNICIPAL S/N · CP 15320 · Telf. 981453116 · Fax 981453185 · REL 01150709 · CIF P1507100D

ANEXO I: SOLICITUDE DE SUBVENCION Á CREACION DE EMPRESAS
(CONVOCATORIA 2020)
1.- DATOS DO/DA SOLICITANTE
DNI,
NIE:
____________________
Data
nacemento:
____/____/_______
Nome
e
apelidos:___________________________; Tipo vía: ________ Enderezo: __________________________
N.º: ______ Portal: _____ Esc.: _________ Planta: ____ Porta: ____ C.P.: ___________ Concello:
_________________________ Provincia: ______________ Teléfono: ____________________ Correo
electrónico: ____________________________
2.- DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS
DNI, NIE: _________________________ Data nacemento: ____/____/_______ Nome e apelidos:
____________________________ Tipo vía: _____ Enderezo: ____________________: N.º: ______
Portal:_____
Esc.:__
Planta:
____
Porta:
____
C.P.:
_______________
Concello:_______________________ Provincia: _________________ Teléfono: ______________ Correo
electrónico: ________
3.- DATOS DA ACTIVIDADE ECONÓMICA
Actividade económica (descrición) _____________________________. CNAE: _____.
Enderezo do negocio: Tipo vía: _____ Enderezo: ____________________ N.º:____Portal:____Esc.:____
Planta: ____ Porta: ____ C.P.: __________ Municipio: ________________ Provincia:
_____________Teléfono: ______________ Correo electrónico:______________________________.
Data de alta na Seguridade Social: _____________; Número de inscrición na Seguridade Social:
________________; Data de alta no IAE: ___________.
Firma
4.- LIÑA DE SUBVENCIÓNS Á/ÁS QUE CONCORRE (marcar):

□ LIÑA IMPULSATE.
□ LIÑA INSTALATE.
5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA (marcar so a documentación que se achega tendo en
conta que non será necesario presentar a documentación pola que se realiza a AUTORIZACIÓN do
art. 3 do Anexo II)

□ DNI do solicitante e, no seu caso, do seu representante legal ou documentación equivalente para os
estranxeiros (no caso de traballadores estranxeiros non comunitarios tamén será necesario permiso
de residencia e de traballo).

□ C.I.F., escritura de constitución e inscrición no Rexistro Mercantil.
□ Alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA), en calquera outro réxime especial
por conta propia da Seguridade Social ou mutualidade do colexio profesional correspondente.
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□ Informe da vida laboral actualizada do traballador na data da solicitude.
□ Alta no Censo de Obrigados Tributarios (modelo 036 ou 037)
□ Alta no Imposto de Actividades Económicas (IAE)
□ Certificado de estar ao día nas súas obrigas coa Seguridade Social
□ Certificado de estar ao día coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
□ Certificado de estar ao día nas súas obrigas coa Axencia Estatal de Administración Tributaria.
□ Certificado de estar ao día nas súas obrigas co Concello de As Pontes.
□ Fotocopia compulsada da licenza de obra/inicio da actividade ou da solicitude das mesmas, de seren
necesarias, ou fotocopia compulsada da presentación da declaración responsable ou comunicación
previa, ou referencia ao expediente de concesión da licenza ou de rexistro da solicitude/declaración
responsable ou comunicación previa.

□ Certificado de empadroamento do momento de inicio da actividade.
□ Fotocopia compulsada do contrato de aluguer (só liña IMPULSATE).
□ Fotocopia compulsada dos recibos de aluguer e dos xustificantes de transferencia bancaria de
pagamento do aluguer (só liña IMPULSATE).

□ Fotocopia compulsada do xustificante de transferencia bancaria do pagamento do aluguer(só liña
IMPULSATE).

□ Fotocopia compulsada das facturas que acrediten os gastos de investimento ou adquisición de
inmobilizado para a posta en marcha ou desenvolvemento da actividade (só liña INSTALATE).

□ Fotocopia

compulsada do xustificante de transferencia bancaria do pagamento dos gastos de
inmobilizado (só liña INSTALATE).

□ Anexo II de declaración responsable.
□ Anexo III Memoria de proxecto empresarial a desenvolver, ou calquera outro que, respectando o
contido mínimo, queira presentar a persoa solicitante.

□ Anexo IV desta convocatoria: relación numerada de xustificantes de gasto.
□ Anexo V desta convocatoria: Modelo de designación de conta bancaria para a transferencia da
subvención.
____________________________, ____ de _______________ de 20___
Sinatura
Responsable do tratamento: Concello das Pontes de García Rodríguez. Finalidade: Tramitar e xestionar a subvención solicitada. Lexitimación O tratamento dos datos
incluídos no presente formulario baséase no artigo 6.1. c) do RGPD: obrigación legal e no artigo 6.1 e) do RGPD: interese público. Destinatarios: Están previstas
comunicacións de datos ás entidades bancarias con obxecto de realizar o seu abono, no seu caso tamén están previstas comunicacións á Base de Datos Nacional de
Subvencións, á Axencia Estatal da Administración Tributaria, aos organismos de control e a outras entidades para a correcta coordinación e desenvolvemento das accións.
Dereitos: Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como limitación, portabilidad, cando procedan, ante Concello das Pontes de
García Rodríguez, Parque Municipal s/n, 15320 - As Pontes de García Rodríguez - A Coruña, indicando no asunto: Ref. Protección de Datos ou a través da Sede
electrónica: https://sede.aspontes.org/opencms/es/. Información adicional: Consultar o Anexo I (CAPA 2) – Información adicional protección de datos.

