
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  

SOLICITUDE   APREL III-2021

1.- DATOS DO/DA SOLICITANTE

DNI/NIE:
Apelidos e nome:
Enderezo:
Teléfono:
Correo electrónico:

2.- DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Enderezo: 
Teléfono:
Correo electrónico:

  Autorizo a notificación electrónica como medio de notificación preferente

3.- DATOS DO ESTABLECEMENTO OU LOCAL

Nome comercial:
Actividade económica:
Epígrafe IAE:
Código CNAE:
Enderezo fiscal/actividade:

Autónomo Individual  Autónomo Societario  Autónomo Colaborador  Autónomo Dependente 
Número total de autónomos por establecemento 
Representante/DNI:
Forma xurídica:  Sociedade Mercantil  CB/SC  Outras  

EXPÓN
Que, vista a CONVOCATORIA DO “PLAN MUNICIPAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA E 
LABORAL DO CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, APRELIII- 2021”,
considerando reunir os requisitos esixidos, segundo amosan os documentos que se achegan, e 
coa expresa aceptación de todos os termos da convocatoria, declara coñecer todas as obrigas 
como beneficiaria/o (artigo 14 da Lei 38/2003 xeral de subvencións).

SOLICITA
Unha subvención con importe de……….€ en gasto corrente, tendo en conta que a cantidade 
máxima subvencionable é de 600 € por actividade hostaleira 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 da COVID-19 na comunidade 
Autónoma de Galicia e polo Decreto 202/2020 do 3 de decembro de Presidencia da Xunta de 
Galicia.

Nº
ORD

E

CONCEPTO 
DO GASTO

NOME E CIF 
DE QUEN EXPIDE FACTURA

N.º DE
FACTURA

DATA DA
FACTURA

DATA DE
PAGO

Importe

1

2

3

4

6

Total: .............
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4.- AUTORIZACIÓNS
1.-  Para  que  solicite  en  calquera  momento  da  tramitación  da  subvención  certificación  de  atoparse  ao
corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa AEAT, Seguridade Social e co Concello das Pontes de
García Rodríguez, e a súa situación no censo de actividades económicas da AEAT.
  Si  Non.

2.- Que  para os efectos da Lei  orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e
garantía dos dereitos dixitais, o representante legal asinante deste documento, así como calquera outra
persoa cuxos datos se recollan no mesmo, autoriza ao Departamento de Emprego, a incorporar estes, ou
aqueloutros dos  que  tivera  coñecemento  como  consecuencia  da  relación  iniciada,  a  un  ficheiro
automatizado responsabilidade do Concello das Pontes que ten por finalidade dar cumprimento ás funcións
a realizar dentro do proceso de trámite, xestión, concesión e pagamento encomendados pola Lei 38/2003,
xeral  de  subvencións  e  normativa  de  desenvolvemento,  así  como  para  a  xestión  doutros  servizos  ou
programas de iniciativa municipal do seu posible interese. Ése, así mesmo, consciente de que os datos
facilitados  poden  resultar  obrigatorios  para  a  xestión  e  tramitación  do  expediente,  comprométese  a
comunicar no menor prazo de tempo posible ao Departamento de Emprego, calquera variación dos datos
manifestados co fin de poder proceder á súa actualización. O Departamento de Emprego, en tanto non se
comunique o contrario, entenderá que os datos proporcionados son exactos e actuais.
Por parte de representante legal asinante ou calquera outro interesado poderanse exercitar os dereitos que
lle  asisten  de  acceso,  rectificación,  cancelación  e  oposición  na  forma  legalmente  prevista,  remitindo
comunicación ao Departamento Do IPPEC.

5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE
 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  actividade está incluída nalgunha das agrupacións ou epígrafes correspondentes a clasificación do
imposto de actividades económicas mencionadas 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 de 2014.

 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 apartado 5 do artigo 34 da mesma.

Que  a  persoa  solicitante  se  encontra  ao  corrente  das  obrigas  tributarias  coa  Axencia  Estatal  de
Administración Tributaria, coa Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, e coa Administración Xeral da
Seguridade Social.

Que  a  persoa  solicitante  se  compromete  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 se compromete á comunicación das subvencións concedidas con anterioridade á
presentación da subvención coa mesma finalidade e o compromiso de comunicar á maior brevidade posible
as axudas obtidas con posterioridade á presentación da solicitude e antes da resolución da mesma, sen que
en ningún caso, no seu conxunto, superen o 100% dos gastos subvencionables.

Que en caso de tratarse dunha comunidade de bens, sociedade civil  ou outra entidade económica sen
personalidade xurídica non se disolverá ata o transcurso do prazo de prescrición previsto nos art. 39 e 65 da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, concordante co establecido no artigo 11 da dita lei.
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6.- DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR.
No caso de persoa física:
-DNI/NIE.
-Alta no Censo de Obrigados Tributarios e alta no Imposto de Actividades Económicas, no caso de non
autorizar a súa comprobación.
-Resolución/certificación de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, en calquera outro réxime
especial por conta propia da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional correspondente.
-Modelo de designación de conta bancaria ou certificación bancaria.
-Informe de vida laboral empresarial na data indicada nas bases reguladoras
-Certificado de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa axencia tributaria de Galicia
(ATRIGA)
 -Facturas correspondentes aos gastos subvencionados dentro do período establecido.
 -Xustificantes bancarios do pago das ditas facturas.
       Xustificante da redución da facturación de igual ou superior ao 20% a través de:
◦ Copia do libro de rexistro de facturas emitidas de (decembro de 2019, xaneiro de 2020, decembro
de 2020 e xaneiro de 2021)
◦ Ou libro diario de ingresos (decembro de 2019, xaneiro de 2020, decembro de 2020 e xaneiro de
2021)
◦ Ou libro rexistro de vendas e ingresos (decembro de 2019, xaneiro de 2020, decembro de 2020 e
xaneiro de 2021)

No caso de sociedade, comunidade de bens ou entidades:
 -CIF da sociedade, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica.
 -Certificado actualizado de Situación Censal.
 -Escritura/contrato de constitución.
 -DNI/NIE e poder da persoa administradora.
- Resolución/certificación de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos. 
- Modelo de designación de conta bancaria ou certificación bancaria.
- Informe de vida laboral empresarial na data indicada nas bases reguladoras
- Certificado de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa axencia tributaria de 
Galicia (ATRIGA)
- Facturas correspondentes aos gastos subvencionados dentro do período establecido.
- Xustificantes bancarios do pago das ditas facturas.
     Xustificante da redución da facturación de igual ou superior ao 20% a través de:
◦ Copia do libro de rexistro de facturas emitidas de (decembro de 2019, xaneiro de 2020, decembro
de 2020 e xaneiro de 2021)
◦ Ou libro diario de ingresos (decembro de 2019, xaneiro de 2020, decembro de 2020 e xaneiro de
2021)
◦ Ou libro rexistro de vendas e ingresos (decembro de 2019, xaneiro de 2020, decembro de 2020 e
xaneiro de 2021)

Nas Pontes de García Rodrígueza, o ____ de _______________ de 2021

Asdo.

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. 

         SR. ALCALDE DO CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

https://sede.aspontes.org/opencms/es/

