
ANEXO I 

SOLICITUDE DE AXUDAS A AUTÓNOMOS PARA IMPULSAR A ACTIVIDADE 

ECONÓMICA NO CONCELLO DE MONFERO E PARA PALIAR OS EFECTOS DA CRISE 

DERIVADA DO CORONAVIRUS COVID- 19 

 

1.- DATOS DA/O SOLICITANTE   

 

Nome e apelidos: _______________________________________________________ 

DNI/NIE: __________________Enderezo ___________________________________  

___________________Núm._______C.P._________Localidade_________________ 

Provincia _____________Teléfono____________ Correo electrónico______________ 

En nome ou representación de: 

____________________________________________________________ 

2.- DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Notifíquese a: (marcar cun X) 

  Persoa ou entidade solicitante: 

  Persoa ou entidade representante: 

Medio de notificación preferente: (marcar cun X) 

Electrónica:  

(a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notifica.gal, 

https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico 

asociado ao NIF da persoa indicada). 

Postal: 

(cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) 

Enderezo 

____________________________________________________________________ 

Teléfono_____________________________________________________________ 

Correo electrónico _____________________________________________________ 

 



3.- DATOS DA ACTIVIDADE 

Localización/Enderezo fiscal: _____________________________________________ 

Descrición da actividade: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Epígrafe IAE:__________________________________________________________ 

Código CNAE:_________________________________________________________ 

Representante/DNI:_____________________________________________________ 

Forma 

xurídica:______________________________________________________________  

(Sociedade Mercantil , Comunidade de bens, Sociedade Civil, Outras…)  

 

4.- DOCUMENTACIÓN que se achega con esta solicitude  

4.1.- Por todos os solicitantes: 

a) DNI ou NIE 

b) CERTIFICADO do estado censual emitido pola Axencia Tributaria, actualizado, no 
que se indica a data de inscrición na actividade, o epígrafe, o enderezo onde se 
desenvolve a actividade e as obrigas periódicas do solicitante coa Axencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) ou autorización para a súa comprobación. 

c) Resolución / certificación de inscrición no Réxime Especial de Traballadores 
Autónomos ou a Mutua profesional correspondente e informe sobre a vida laboral que 
acredite a situación na data de declaración do estado de alarma. 

d) Modelo de designación de conta bancaria, certificación bancaria ou documento 
(recibo, copia da libreta de aforro, etc.) que posibilite a identificación do número de conta 
e o seu titular. 

e) Certificados acreditativos de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias 

coa Facenda estatal (AEAT), autonómica e coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, 

para la obtención de subvenciones segundo a LXS.  

4.2.- No caso de persoas xurídicas, sociedades, comunidades de bens ou outras 
entidades económicas sen personalidade xurídica, ademais deberá presentar: 

a) CIF da sociedade, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen 
personalidade xurídica. 

b) Escritura e estatutos/contrato de constitución da sociedade, comunidade de bens ou 
outras entidades económicas sen personalidade xurídica. 

c) Alta no réxime da Seguridade social correspondente da persoa administradora. 



d) DNI/NIE e acreditación dos poderes da persoa administradora ou do representante e 
da que presenta a solicitude en caso de non ser a mesma persoa. 

 

5.- AUTORIZACIÓNS  

1.- Para que solicite en calquera momento da tramitación da subvención certificación de 

atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa AEAT, ATRIGA, 

Seguridade Social e co Concello de Monfero, e a súa situación no censo de actividades 

económicas da AEAT.  

Si   Non  

2.- Que aos efectos da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos 

persoais e garantía dos dereitos dixitais, o solicitante ou representante legal asinante 

deste documento, autoriza ao Concello de Monfero, a incorporar estes, ou aqueles 

outros dos que tivera coñecemento como consecuencia da relación iniciada, a un 

ficheiro automatizado responsabilidade do Concello de Monfero que ten por finalidade 

dar cumprimento as 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. Así mesmo, comprométese a comunicar no menor 

prazo de tempo posible, calquera variación dos datos manifestados co fin de poder 

proceder a súa actualización.  

Si    Non  

En Monfero,   de           do 2020 

 

 

 

 

Asdo: 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MONFERO 



ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE:  

O comunicante declara, baixo a súa responsabilidade: 

exercicio no local ou establecemento aberto ao público no que se realiza e viuse afectada polo 
peche de establecementos ou suspensión de actividades disposto polo Real decreto 465/2020, 
de 17 de marzo, que modifica o artigo 10 do Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, e que non 
percibe pensión ou axuda periódica de ningún tipo nin realiza traballo ningún por conta allea. 
 

nestas bases. 
 

de continuar empadroada durante os seguintes seis meses e que non está incursa nas 
prohibicións para obter a condición de beneficiaria e para ser receptora do pago establecido na 
Lei 38/2003, de 17 de novembro, e en concreto parágrafos 2 e 3 do artigo 13 e no parágrafo 5 
do artigo 34 dela, que non ten débeda ningunha co Concello de Monfero nin pendente de 
xustificación ningunha subvención deste. 
 

itante comprométese ao cumprimento das obrigas das persoas beneficiarias 
de subvencións establecidas no artigo 14 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, e a continuar 
desenvolvendo a actividade, como mínimo, durante os seis meses seguintes á finalización do 
estado de alarma 
 

anterioridade á presentación da solicitude de subvención para o mesmo obxecto e a comunicar 
o antes posible as axudas obtidas despois da presentación da dita solicitude, e a que, en ningún 
caso, no seu conxunto, superen o 100% dos gastos subvencionables. 
 

recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera administración ou entidade pública 
ou privada, superan a diminución dos ingresos pola actividade como consecuencia da crise 
provocada polo coronavirus, e que a persoa solicitante acepta a esixencia e comprométese ao 
reembolso automático total ou parcial da subvención (polo importe correspondente), de non 
poder acreditar de forma fiable a xuízo do Concello, no prazo de dez días, a contar desde o 
seguinte ao do requirimento que se formule, no seu caso, que o importe da subvención, xunto co 
doutras posibles subvencións, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de 
calquera administración ou ente público ou privado, non excede da diminución dos ingresos da 
actividade como consecuencia da crise provocada polo coronavirus. 
 

ordo coa continuidade deste procedemento e coa 
tramitación da modificación orzamentaria, ou orzamento, que lle proporcione crédito e coa non 
suspensión de prazos e termos, de acordo co establecido na Disposición adicional terceira, 
parágrafo terceiro, do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, declarando o estado de alarma 
para a xestión da situación de crise sanitaria provocada por COVID-19. 

 Que en caso de tratarse dunha comunidade de bens, sociedade 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, de 17 de novembro, xeral de subvencións, de acordo co 
establecido no artigo 11 da devandita lei. 
 

En Monfero,    de                do 2020 

 
 
 

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MONFERO 



 

ANEXO III 

XUSTIFICACIÓN DAS AXUDAS 

DOCUMENTACIÓN que se achega:  

a) Certificado actualizado de Situación Censual que indique a actividade económica coa 

súa data de alta, o domicilio fiscal e o local de desenvolvemento da actividade. 

b) Resolución / certificación do alta no Réxime correspondente da Seguridade Social ou 

Mutua profesional correspondente da persoa física ou da persoa administradora 

actualizado á data de presentación da xustificación. 

c) Informe de Vida Laboral da empresa expedido pola Tesouraría xeral da Seguridade 

Social que abarque os 6 meses posteriores á finalización do estado de alarma 

d) Facturas efectivamente pagadas no período comprendido entre o 01.03.2020 e o 
30.09.2020, correspondentes aos seguintes gastos: 

- Compra de existencias. 
- Gastos de aluguer. 
- Servizos de profesionais, gastos de xestoría, primas de seguros (parte proporcional 
correspondente aos 6 meses), 
- Subministracións e gastos correntes: auga, teléfono, electricidade, gas, servizos de 
seguridade, seguridade social do traballador autónomo. 
- Gastos de material de protección e desinfección e da realización das adaptacións 
necesarias para desenvolver a actividade de acordo coas novas esixencias derivadas 
da crise sanitaria 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE:  

O comunicante declara, baixo a súa responsabilidade: 

Que o importe total da subvención foi destinado  á finalidade prevista nela e que, 

xunto con outras subvencións, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, 

procedentes de calquera administración ou entidade pública ou privada, non superan a 

diminución dos ingresos pola actividade como consecuencia da crise provocada polo 

coronavirus 

En Monfero, de                 do 2020 

 

 

 

Asdo: 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MONFERO 


