Modelo anexo solicitude Subvención do Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol)
Datos da persoa solicitante
1º Apelido:

2º Apelido:

Enderezo:

Nome:

NIF

Concello:

Teléfono:

CP

Correo electrónico (*):

(*)Campo obrigatorio a efectos de notificación

Na súa representación (so no caso de ser distinta persoa da anterior)
1º Apelido:
2º Apelido:
Nome:
Enderezo:

NIF

Concello:

Teléfono:

CP

Correo electrónico (*):

(Deberá xuntarse documento de representación)
(*)Campo obrigatorio a efectos de notificación

Datos da empresa
Razón social

Nome Comercial

Enderezo:

Concello

Teléfono:

NIF
CP

Correo electrónico:

Expón,
Que de acordo ás bases do Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol), e aceptando o contido das
mesmas,
Solicita:
Unha axuda de 1.500 € por desenvolver unha actividade que se tivese visto afectada polo peche de establecementos
disposto no RD 465/2020 de 17 de marzo que modificou o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo.
Unha axuda de 1.000 € por desenvolver unha actividade, distinta das anteriores, pero que sufrira unha redución da súa
facturación no mes anterior á solicitude desta subvención de polo menos o 75%, en relación coa media efectuada no
semestre natural anterior á declaración do estado de alarma (setembro a febreiro ambos inclusive).
Declara ter persoas traballadoras ao seu cargo a data 1 de marzo de 2020, e solicita o incremento por ter persoas
traballadoras ao seu cargo na seguinte contía:

= 120 x

=

€

no caso de ter desde 10 a 20 traballadores (inclusive) = 100 x

=

€

= 70 x

=

€

no caso de ter ata 9 traballadores (inclusive)
no caso de ter de 21 a 49 traballadores (inclusive)

Sendo o total solicitado de

€

E presenta a seguinte documentación:
Persoas físicas
DNI polas dúas caras ou NIE acompañado do pasaporte.

Certificado actualizado de Situación Censual que indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal ou
no seu caso o do local de desenvolvemento da actividade
Resolución/certificación do alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou a Mutua profesional correspondente.
Informe de Vida Laboral da Empresa expedido pola Tesourería xeral da Seguridade Social no que se inclúa o número de
traballadores a data de 1 de marzo de 2020.
Designación da conta bancaria na que se efectuarán os ingresos, segundo as normas establecidas pola Tesourería
Municipal:
https://www.ferrol.gal/arquivos/documentos/solicitudes/DesignacionDeContaBancariaEBaixaDeDatosBancarios.pdf

No seu caso, información contable da redución da facturación (75%), desde os 6 meses previos á declaración do estado de
alarma (14 de marzo de 2020) ata a data de presentación da solicitude de subvención, mediante:
copia do libro de rexistro de facturas emitidas e recibidas,
ou libro diario de ingresos e gastos,
ou libro rexistro de vendas e libro de compras e gastos,
ou cando a persoa xurídica non este obrigada a levar os anteditos libros deberá acreditar a redución por
calquera medio de proba admitido en dereito.
Cando a persoa física non leve de alta os 6 meses naturais esixidos para acreditar a redución dos ingresos, a
valoración levarase a cabo tendo en conta o período de actividade.
Certificados de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración
Tributaria (AEAT), fronte á Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS) (Aquelas subvencións nas que a contía a outorgar a
cada beneficiario non supere o importe de 3.000€ a presentación de declaración responsable poderá substituírse a estas
certificacións).
No caso que a persoa física tivese concedido un fraccionamento de débedas coa Tesourería Xeral da Seguridade Social,
coa Axencia Estatal de Administración Tributaria ou coa Tesourería Municipal, deberá presentar coa solicitude, a resolución
de concesión do mesmo xunto ao último certificado de carecer de débedas posterior á concesión do fraccionamento.

Persoas xurídicas, sociedades civís, comunidades de bens, e similares:
CIF
Certificado actualizado de Situación Censual da entidade solicitante que indique a actividade económica coa súa data de
alta, o domicilio fiscal e no seu caso o local de desenvolvemento da actividade.
No seu caso, contrato de constitución da sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen
personalidade xurídica.
No seu caso, escritura de constitución e os estatutos da persoa xurídica actualizados, inscritos no correspondente Rexistro.
Acreditación dos poderes da persoa administradora e da que presenta a solicitude en caso de non ser a mesma persoa.
DNI polas dúas caras ou NIE da persoa administradora e da persoa que presenta a solicitude en caso de non ser a
mesma.
Alta no réxime da Seguridade social correspondente da persoa administradora
Informe de Vida Laboral da Empresa expedido pola Tesourería da Seguridade Social no que se inclúa o número de
traballadores a data de 1 de marzo de 2020.
Designación da conta bancaria na que se efectuarán os ingresos, segundo as normas establecidas pola Tesourería
Municipal:
https://www.ferrol.gal/arquivos/documentos/solicitudes/DesignacionDeContaBancariaEBaixaDeDatosBancarios.pdf

No seu caso, información contable da redución da facturación (75%), desde os 6 meses previos á declaración do estado
de alarma (14 de marzo de 2020) ata a data de presentación da solicitude de subvención, mediante:

copia do libro de rexistro de facturas emitidas e recibidas,
ou libro diario de ingresos e gasto,
ou libro rexistro de vendas e libro de compras e gasto,
ou cando a persoa xurídica non este obrigada a levar os anteditos libros deberá acreditar a redución por calquera
medio de proba admitido en dereito.
Cando a persoa xurídica non leve de alta os 6 meses naturais esixidos para acreditar a redución dos ingresos, a
valoración levarase a cabo tendo en conta o período de actividade.
Certificados de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración
Tributaria (AEAT), fronte á Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS) (Aquelas subvencións nas que a contía a outorgar
a cada beneficiario non supere o importe de 3.000€ a presentación de declaración responsable poderá substituírse a estas
certificacións).
No caso que a persoa xurídica, comunidade de bens, sociedade civil ou outra entidade sen personalidade xurídica, que
realice a solicitude de subvención tivese concedido un fraccionamento de débedas coa Tesourería Xeral da Seguridade
Social, coa Axencia Estatal de Administración Tributaria ou coa Tesourería Municipal, deberá presentar coa solicitude, a
resolución de concesión do mesmo xunto ao último certificado de carecer de débedas posterior á concesión do
fraccionamento.
Documento no que se faga constar expresamente, no caso de sociedades civís e comunidades de bens, os compromisos
de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como a porcentaxe de subvención que se vai aplicar para
cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiario. No mesmo documento, deberán nomear unha
persoa representante ou apoderada única da agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigas que, como
beneficiaria, lle correspondan á agrupación.

Ferrol,

de

de 2020

Asdo.:
(A persoa interesada ou representante legal)

De acordo co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RXPD) e da Lei
Orgánica 3/2018, de 5 de decembro de 2018, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, CONSINTO
EXPRESAMENTE que os meus datos de carácter persoal, facilitados á Entidade Concello de Ferrol sexan incorporados a un
ficheiro, inscrito por esa Entidade na AEPD. Declaro ter sido informado da posibilidade de exercitar os meus dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento mediante escrito presentado na sede electrónica
(www.ferrol.gal) ou presencialmente no Rexistro Xeral do Concello de Ferrol, no enderezo: Praza de Armas, s/n, 15402.Ferrol (A Coruña).

Negociado de Promoción Económica do Concello de Ferrol

