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ANEXO I  
PERSOAS FÍSICAS 

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE 

CONCORRENCIA COMPETITIVA PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS CO OBXECTIVO DE 

PALIAR O IMPACTO DO COVID-19 

DATOS DO SOLICITANTE 

DNI/NIE: 

CIF: 

NOME: 

RAZÓN SOCIAL: 

FOI BENEFICIARIO DE SUBVENCIÓN DIRECTA DO CONCELLO 
DE PONTEAREAS POLO COVID-19       SI  NON  

CNAE (Actividade en letra) 

Nº CNAE 

DOMICILIO LOCALIDADE C.P.

TELÉFONO e-mail Nº CONTA COTIZACIÓN S.S. 

DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL OU APODERADO 

NOME A APELIDOS TELÉFONO e-mail

PERSOA DE CONTACTO PARA ACLARACIÓNS SOBRE A SOLICITUDE 

NOME A APELIDOS TELÉFONO e-mail

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACION (non cubrir se e o mesmo do solicitante) 

DOMICILIO LOCALIDADE CP 
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DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUDE 

DNI/NIE do solicitante en vigor. 

DNI/NIE do representante en vigor (no seu caso). 

Poder do representante e da que presenta a solicitude no caso de non ser a mesma persoa. 

Certificado de conta bancaria do solicitante. 

Certificado de Alta na Seguridade Social ou mutualidade alternativa. 

Declaración I.R.P.F (MOD.130) ano 2019  (non e necesario no caso de inicio da actividade a 

partir do 01-01-2020. 

Certificado de situación Censual da Axencia Estatal Tributaria. 

Licenza de apertura/actividade do local. 

Resolución concesión de ERTE ou Cese da actividade. 

Informe de vida laboral con data de inicio 12 meses anteriores a data da solicitude da axuda. 

Contrato de aluguer ou crédito bancario do local comercial. 

O abaixo asinante, presenta esta solicitude, perante o concello de Ponteareas, asumindo a 
totalidade da regulación aplicable á presente convocatoria con todas as obrigas que da 
mesma se deriven, o tempo que declara, a veracidade dos datos nela citados e autoriza ao 
concello de Ponteareas para consultar nas distintas administracións públicas a súa 
situación en relación a: 

Estar ao corrento no pagamento das obrigas tributarias coa AEAT 

Estar ao corrente no pagamento das obrigas tributarias coa ATRIGA 

Estar ao corrente no pagamento das obrigas sociais coa SEGURIDADE SOCIAL 

Estar ao corrente no pagamento das obrigas tritutarias do ORAL e concello 

No nome da entidade solicitante e como representante da mesma, acepto a subvención no caso de 

ser concedida e nos términos nos que se me conceda.  

Lei Orgánica de Datos Persoais (LOPD)15/1999 e Reglamento (UE) 2016 679: 
1. O responsable do tratamento dos datos é o CONCELLO DE PONTEAREAS, con dirección electrónica de contacto:
https://ponteareas.sedelectronica.gal, onde poderá dirixir as comunicacións para exercer os seus dereitos.
2.A finalidade dos datos e poder prestar os servizos que lle ofrece o CONCELLO DE PONTEAREAS, manter a relación e
enviarlle información.
3.Pode exercer os dereitos de acceso, notificación e supresión dirixindo a súa solicitude por escrito a: CONCELLO DE
PONTEAREAS, acompañando de fotocopia do DNI  (ou documento identificativo equivalente).

Ponteareas, ....... de .......................... de 20 

(Sinatura do solicitante) 

file://///ponteareas.sedelectronica.gal/
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ANEXO II 

DECLARACION RESPONSABLE 

D. / Dna.:

con DNI nº: 

na súa condición de: 

tendo solicitado ao Concello de Ponteareas participar na convocatoria de SUBVENCIÓNS EN 

RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS CO 

OBXECTIVO DE PALIAR O IMPACTO DO COVID-19 

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 

- Que a persoa solicitante reúne os requisitos regulados nas presentes bases.

- Que a persoa solicitante asume o compromiso de destinar a subvención á finalidade prevista.

- Que a persoa solicitante está ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa Axencia Estatal da

Administración Tributaria (AEAT), fronte á Seguridade Social (TGSS) con ATRIGA e non ten débedas pendentes co Oral e

co Concello de Ponteareas.

- 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, de 17 de novembro e, en concreto, nos apartados 2 e 3 do artigo 13 e o apartado 5 do

artigo 34.

- Que a persoa solicitante comprométese ao cumprimento das obrigacións das persoas beneficiarias de subvencións,

establecidas no artigo 14 da Lei 38/2003, de 17 de novembro.

- Que a persoa solicitante foi beneficiaria ou non dunha subvención da convocatoria de axudas directas concedidas polo

Concello de Ponteareas polo COVID – 19 no vixente ano 2020.

- Que a persoa solicitante comprométese á comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña para a mesma

finalidade,  a partir da data desta solicitude.

- Que a persoa solicitante comprométese  á á comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña a partir da data

desta solicitude sometidas ao réxime de mínimis, regulado polo Regulamento (UE) 1407/2013 de 18 de decembro, da

Comisión, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de

mínimis (DOUE L352 de 24 de decembro de 2013).

- Que, no caso de cooperativas, e outras entidades económicas sen personalidade xurídica tales como sociedades civís e

comunidades de bens, non se disolverán 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.

Ponteareas, ....... de .......................... de 20 
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