
ANEXO I.    SOLICITUDE 

D./Dª ….............................................................................., con D.N.I. …........................
con domicilio en …................................, C/ ….................................................................,
número …......, C. P. …......., teléfono …..........., correo electrónico…………………..

Vista  a  convocatoria  de  axudas  a  titulares  de  licenza  de  taxi  no  Concello  de
Ponteareas para o cesamento da actividade,  considerando que reúne os requisitos
esixidos, conforme aos documentos que se achegan, e con expresa aceptación de
todos os termos da citada convocatoria. EXPÓN: 

1º. Que é titular da licenza municipal de taxi expedida polo Concello de Ponteareas
número _________, desde o día ___________________________ 
□ Figura na lista de transmisións. 
□ Comprométese a pasar á situación de suspensión da actividade do servizo de taxi a
partir do momento en que se acorde o outorgamento da subvención polo cesamento
da actividade e rescate e no prazo que se determine para o efecto. 

2º. Que se compromete a renunciar a actividade de taxi en nome propio, tanto como
traballador  autónomo  ou  empresario  con  persoal  asalariado  ao  seu  cargo,  e  a
renunciar á referida licenza da que é titular unha vez que se lle outorgue a axuda, sen
que poida no futuro adquirir a titularidade dunha nova licenza de taxi no municipio de
Ponteareas, salvo no suposto de devolución da subvención recibida máis os intereses
de demora. 

3º. Que consente a que o órgano competente obteña os certificados telemáticos do
cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social. 

SOLICITA:  O  outorgamento  da  correspondente  subvención  por  cesamento  de
actividade de titular de licenza de taxi. 

Ponteareas, a ……………………………………………… 2019

 (sinatura do solicitante) 

Sr. Alcalde do Concello de Ponteareas
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ANEXO II. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Á SOLICITUDE 

A persoa solicitante achega a seguinte documentación: 

□ Fotocopia  do Documento  Nacional  de Identidade  en vigor,  salvo  que conste  en
poder da Administración. 

□ Certificación expedida pola Tesourería da Seguridade Social, acreditativa de estar
ao corrente no pago das cotas como traballador autónomo, ou como empresario con
traballadores asalariados ao seu cargo. 

□ Vida laboral  que acredite o tempo que estivo de alta no réxime de traballadores
autónomos da Seguridade Social. 

□ No seu caso, documento acreditativo da declaración de incapacidade permanente
absoluta ou total para o desempeño da profesión habitual de taxista, ou a acreditación
da xubilación por idade. 

□ Declaración responsable (ANEXO III),  de non atoparse incurso en ningunha das
prohibicións recollidas no número 1 do apartado 3 da convocatoria e de cumprimento
dos requisitos. 

□ Autorización para que o Concello  de Ponteareas solicite certificados de estar ao
corrente  no  cumprimento  das  obrigacións  tributarias  coa  Axencia  Tributaria,
Tesourería  Xeral  da  Seguridade  Social,  Axencia  Tributaria  da  Xunta  de  Galicia
(ANEXO VII). 

□ Autorización notificacións por fax e/ou por correo electrónico (ANEXO IV). 

□ Consentimento de cesión de datos de carácter persoal (ANEXO VIII). O interesado
non  está  obrigado  a  achegar  documentos  que  fosen  elaborados  por  calquera
Administración, sempre que o interesado expresase o seu consentimento a que sexan
consultados ou solicitados devanditos documentos. 

No caso de que algún documento fose achegado anteriormente deberá indicar en que
momento e ante que órgano administrativo presentouno (Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas). 

En Ponteareas, a….... de …........................................ 2019 
(sinatura do interesado) 
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ANEXO III  DECLARACIÓN RESPONSABLE ACREDITATIVA DO CUMPRIMENTO
DOS  REQUISITOS  ESIXIDOS  PARA  SER  BENEFICIARIOS  DA  AXUDA  POR
CESAMENTO DA ACTIVIDADE E RESCATE DE LICENZA TAXI

D./Dª ........................................................................., con D.N.I. .....................................
con domicilio en ...............................................................................,  número ……......,
C. P. …........, Teléfono …..........................., correo electrónico ………………… , titular
da Licenza de taxi n.º ……….… 

DECLARA  e  CERTIFICA  baixo  a  súa  persoal  responsabilidade  que  cumpre  cos
requisitos  establecidos  na  Convocatoria  de  axudas  destinadas  a  fomentar  o
cesamento da actividade e rescate de licenzas de taxi efectuada polo Instituto do Taxi
do Concello de Ponteareas no ano 2019,  que dispón da documentación que así o
acredita,  que  a  poñerá  ao  dispor  da  Administración,  se  esta  requírella,  e  que  se
compromete a manter o cumprimento das anteriores obrigacións durante o período de
tempo que se esixa legalmente. En concreto, declara que: 

1.- Non foi condenado mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de
obter subvencións ou axudas públicas. 

2.- Non solicitou a declaración de concurso, nin foi declarado insolvente en calquera
procedemento, nin se acha declarado en concurso, nin está suxeito a intervención
xudicial, nin foi inhabilitados conforme á Lei 22/2003, do 9 de xullo, Concursal, sen que
concluíse o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso. 

3.- Non deu lugar, por causa da que fose declarado culpable, á resolución firme de
calquera contrato celebrado coa Administración. 

4.- Non está incurso nalgún dos supostos da Lei 5/2006, do 10 de abril, de regulación
de  conflitos  de  intereses  dos  membros  do  Goberno  e  outros  altos  cargos  da
Administración  Xeral  do  Estado,  da  Lei  53/1984,  do  26  de  decembro,  de
incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, ou tratarse de
calquera dos cargos electivos regulados na Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do
réxime  electoral  xeneral,  nos  termos  establecidos  na  mesma  ou  na  normativa
autonómica que regule estas materias. 

5.- Non ten pendente o pago de obrigacións por reintegro de subvencións. 

6.- Non foi sancionado mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter
subvencións  segundo  o  previsto  na  Lei  Xeral  de  Subvencións  ou  na  Lei  Xeral
Tributaria. 

7.- □ Non obtiven outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien o
cesamento da actividade subvencionada.

En Ponteareas, a….... de …........................................ 2019 
(sinatura do interesado) 
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ANEXO  IV  AUTORIZACIÓN  DE  NOTIFICACIÓNS  POR  FAX  E/  Ou  CORREO
ELECTRÓNICO. 

D/Dª..............................................................................., con D.N.I. ................................,
e domicilio a efectos de notificacións en ................................. ......................................
C. P. ....., en nome propio declaro que no presente procedemento de Convocatoria de
Axudas  paro  a  amortización  de  licencias  de  taxi  do  Concello  de  Ponteareas,  as
notificacións de calquera acto que se diten no mesmo, poderá efectuarse por algún
dos seguintes medios:
 Por fax ao nº:……………………… 
Por correo electrónico á dirección:………………………………………… 
Teléfono de contacto para actuacións inmediatas:………………………….. 

Entendéndose  que  se  o  fax  ou  o  envío  de  correo  electrónico  resulta  positivo,
entenderase o acto notificado e fornecerá todos os efectos previstos na Lei 39/2015,
do  1  de  outubro,  de  Procedemento  Administrativo  Común  das  Administracións
Públicas. 

Pontearas, a ……………………………………………. 2019

 (Sinatura do interesado)
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ANEXO V. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DO CESAMENTO DE ACTIVIDADE
E OUTROS 

□ Certificación da baixa do vehículo adscrito á licenza municipal como servizo público,
expedida pola Dirección Xeral de Tráfico. 

□ Documentación  da  extinción  das  relacións  laborais  co  persoal  que  puidese  ter
contratado para a explotación do taxi. 

□ Aceptación da subvención (Anexo VI). 

□ Certificado que acredite a titularidade da conta bancaria ou orixinal e fotocopia da
cartilla do banco. 

En Ponteareas, a….... de …........................................ 2019 
(sinatura do interesado) 
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ANEXO VI MODELO DE ACEPTACIÓN DA SUBVENCIÓN

D./Dª ................................................................................, con D.N.I. …..........................
con  domicilio  en  …...........................................................................................,
número...,
C.  P…….,  teléfono  ....................,  correo  electrónico  ………………………..  titular  da
licenza de taxi nº …………….. 

EXPÓN: Que, unha vez tramitada a convocatoria para o outorgamento de subvencións
para o cesamento da actividade no sector do taxi, aprobada por acordo da Alcaldía de
Ponteareas, con data ……………… …………., 

MANIFESTA: 

Que ACEPTO a subvención  concedida polo  cesamento da actividade,  por  importe
de ........................... euros, que será abonada nun só pago, nos termos establecidos
na convocatoria. 

Que renuncio á titularidade da referida licenza de taxi e comprométome a cesar na
actividade de taxista no Municipio de Ponteareas, sen que poida no futuro adquirir a
titularidade dunha nova licenza de taxi no municipio de Ponteareas, salvo no suposto
de devolución da subvención recibida máis os intereses de demora. 

Que me comprometo a dar de baixa o vehículo adscrito á licenza municipal de taxi na
Dirección Xeral de Tráfico, sen prexuízo de manter o seu uso como particular ou de
servizo público para outro taxista non beneficiario de subvención. 

Que me comprometo a  extinguir  as  relacións  laborais  co  persoal  que  puidese  ter
contratado para a explotación do taxi. 

En Ponteareas, a….... de …........................................ 2019

(Sinatura do interesado)
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ANEXO VII  MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR CERTIFICADOS Á
AXENCIA  TRIBUTARIA,  TESOURERÍA  XERAL  DA  SEGURIDADE  SOCIAL,
AXENCIA TRIBUTARIA DA XUNTA DE GALICIA, RELATIVOS Ao CUMPRIMENTO
DAS súas  OBRIGACIÓNS  TRIBUTARIAS  E ESTAR  Ao  CORRENTE  NO PAGO
DAS SANCIÓNS PECUNIARIAS.

D./Dª ................................................................................, con D.N.I. …..........................
con domicilio en ..............................................................................., número ……........,
C. P………, teléfono …..................................., correo electrónico …….........…….. titular
da licenza de taxi nº …………….. 

AUTORIZA ao Concello de Ponteareas a solicitar ás Administracións, anteriormente
relacionadas, os datos relativos ao cumprimento das súas obrigacións tributarias para
comprobar o cumprimento dos requisitos establecidos para obter, percibir e manter a
subvención, correspondente á convocatoria efectuada en 2019. 

A presente autorización outórgase exclusivamente para os efectos do recoñecemento,
seguimento e control  da subvención mencionada anteriormente, e na aplicación do
disposto na Disposición Adicional Cuarta da Lei 40/1998, do 9 de decembro, pola que
se permite, previa autorización da persoa interesada, a cesión dos datos tributarios
que precisen as Administracións Públicas para o desenvolvemento das súas funcións. 

En Ponteareas, a….... de …........................................ 2019 

(Sinatura do interesado)

Nota: A autorización concedida polo asinante pode ser revogada en calquera momento
mediante escrito dirixido ao Concello de Ponteareas. 
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ANEXO  VIII  FORMULARIO  PARA  SOLICITAR  O  CONSENTIMENTO  PARA  A
RECOLLIDA DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

D./Dª ................................................................................, con D.N.I. …..........................
con domicilio en ..............................................................................., número ……........,
C. P………, teléfono …..................................., correo electrónico …….........…….. titular
da licenza de taxi nº …………….. 

AUTORIZA  ao  Concello  de  Ponteareas  a  que  os  datos  persoais  achegados  na
solicitude de rescate (convocatoria 2019,  Expte.:  ............)  e na documentación que
acompaña á  mesma,  sexan tratados por  aquel  coa finalidade  de  poder  tramitar  a
solicitude  e  que  forneza  os  efectos  correspondentes  no  procedemento  relativo  á
Convocatoria de Rescate 2019 citada. 

Así mesmo, MANIFESTA que coñece e informóuselle da finalidade do tratamento dos
devanditos  datos,  que  se  solicitan  por  esixencias  da  normativa  de  subvencións
públicas e a referida á prestación do servizo de auto-taxi no Concello de Ponteareas.
Tamén se lle informou e explicado a forma de exercicio dos seus dereitos recolleitos
na estipulación décimo quinta das Bases da presente Convocatoria de Rescate 2019. 

En Ponteareas, a….... de …........................................ 2019 

 (Sinatura do interesado)
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