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

DECLARACIÓN XURADA (APREL III- 2021)
- Que a actividade hostaleira desenvolvida pola empresa viuse afectada pola Orde do 3 de
decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada COVID-19 na Comunidade
Autónoma de Galicia e polo Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de
Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer
fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto
polo Real Decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para
conter a propagacion de infeccións causado polo SARC-COV-2.
- Que a súa actividade está incluída nalgunha das agrupacións ou epígrafes corespondentes a
clasificación do imposto de actividades económicas mencianadas no apartado 5.a) das bases
reguladoras.

- Que o local do desenvolvemento da actividade hostaleira se atopa no termo municipal das
Pontes.
- Que a actividade afectada polas limitacións da Orde do 3 de decembro de 2020, ten unha
redución igual ou superior ao 20% da facturación realizada entre os meses de decembro de 2020
e xaneiro de 2021, respecto ao mesmo período do ano anterior (decembro de 2019 e xaneiro de
2020).
- Que a persoa solicitante reúne os requisitos para ser microempresa ou pequena empresa de
conformidade co Anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión , do 17 de xuño de2014.
- Que a persoa solicitante non está incursa nas prohibicións para obter a condición de beneficiaria
e para ser receptora do pago establecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, e en concreto nos
apartados 2 e 3 do artigo 13 e o apartado 5 do artigo 34 da mesma.
- Que a persoa solicitante comprométese ao cumprimento das obrigas das persoas beneficiarias
de subvencións, establecidas no artigo 14 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.
- Que a persoa solicitante comprométese a declarar as axudas de minimis que lle foron
concedidas por calquera proxecto durante os tres últimos exercicios fiscais, con indicación de
importe, organismo, data de concesión e réxime de axudas en que se ampara, ou, no seu caso,
declaración de non recibir ningunha; así como compromiso de comunicar o máis axiña posible as
obtidas con posterioridade á presentación da solicitude.
- Que a persoa solicitante comprométese á comunicación de subvencións concedidas con
anterioridade á presentación da subvención coa mesma finalidade e o compromiso de comunicar
o máis axiña posible as axudas obtidas con posterioridade á presentación da solicitude e antes da
resolución da mesma.
- Que no caso de tratarse dunha comunidade de bens, sociedade civil ou outra entidade
económica sen personalidade xurídica non se disolverá ata que transcorra o prazo de prescrición
previsto nos artigos 39 e 65 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, de acordo
co establecido no artigo 11 da devandita lei.
- Que está ao corrente nas súas obrigas tributarias estatais e coa Seguridade Social (por tratarse
de contías a outorgar a cada beneficiario que non superan os 3.000 €)
As Pontes de García Rodríguez,.….……..... , de..…..…….………. de 2021
Asdo.:
(O/a interesado/a ou representante legal)
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.

