
Guía Emenda  -  Axudas PAME-Ferrol     

A) Procedemento de corrección de erros.

Segundo a base 9, publicaranse para os efectos de notificación na páxina Web municipal,  a través do
taboleiro anuncios electrónico do Concello, tres listaxes:

a) Persoas solicitantes  propostas como beneficiarias por presentar a súa solicitude, reunindo a
totalidade de requisitos e documentación requirida na convocatoria antes de esgotarse o crédito
inicialmente dispoñible destinado a atender estas axudas.
b) Persoas solicitantes que non cumpren os requisitos establecidos na convocatoria quedando a
súa solicitude desestimada.
c) Persoas solicitantes que non achegaron a totalidade da documentación requirida na Base 8
coa indicación da documentación requirida. 

Ás persoas solicitantes referidas nos punto a) e c) outorgaráselles o prazo de  5 días hábiles para que
aleguen o que no seu dereito consideren oportuno, ou no seu caso, emenden a súa solicitude e presenten a
documentación requirida.

Deberá  presentarse  un  Formulario  emenda (que  pode  descargarse  en:
https://www.ferrol.gal/AxudasPAME/Indice), no que  debe indicarse o código de expediente PAME  que
consta  asignado  a  cada  persoa  solicitante  nas  listaxes,  achegándose  a  documentación  requirida.  A
presentación será a través da sede electrónica do concello de Ferrol, dentro do procedemento PAME

Só será necesario presentar a documentación requirida na correspondente listaxe.

B) Erros máis frecuentes.

B.1.-  Presentar  MODELO  de  designación  de  conta  bancaria  correcto  (sinatura  do  titular  +  selo
bancario/certificado)

Este modelo que se pode descargar en:
https://www.ferrol.gal/arquivos/documentos/solicitudes/DesignacionDeContaBancariaEBaixaDeDatosBancari
os.pdf
Debe estar  sempre  asinado pola persoa solicitante e pode presentarse
cuberto  pola  entidade  financeira  ou  ben  achegarse  xunto  unha
certificación   de numero de conta emitida pola entidade  .

Identificar á persoa solicitante

E/ou no seu caso á persoa que a representa

Número de conta 

Selo da entidade

Sinatura da persoa responsable da entidade

Data

Sinatura da persoa solicitante ou da persoa que a representa
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B.2.- DNI/CIF do representante

Cando a solicitude a presenta unha persoa en nome da persoa solicitante, deberase cubrir o formulario
“Modelo de representación”, que se pode descargar en:
https://www.ferrol.gal/arquivos/documentos/AxudasPAME/20200406/modelo-representacion-PAME-gl.pdf

Este modelo debe vir asinado polas dúas partes (representante e representado), e debe achegarse unha
copia do DNI/CIF da persoa representante.

B.3.- Alta no RETA actualizada / Alta no réxime da Seguridade Social
actualizada da persoa administradora.

Para  comprobar  o  requisito  de  alta  na  seguridade  social  será  necesario
presentar  documento  de  alta  no  Réxime  Especial  de  Traballadores
Autónomos (RETA) ou na Mutualidade correspondente no seu caso,  con
data posterior á declaración do estado de alarma (14/03/2020). 

Naqueles casos de persoas xurídicas no que a persoa administradora non
teña obriga de estar  de alta  no RETA poderá presentarse copia  da vida
laboral da empresa na que conste a persoa administradora.

Data actualizada 

No caso de ter solicitada esta documentación pero non tela recibido, deberá
presentarse o xustificante da súa solicitude.

B.4.- Certificado de situación censual actualizado

Para  comprobar  o  requisito  de  alta  en  Facenda  será  necesario
presentar o documento de certificación censual con data posterior á
declaración do estado de alarma (14/03/2020). 

Neste  documento  deben  constar  todas  as  actividades  nas  que
desenvolve a súa actividade a persoa solicitante

Data actualizada

No caso de ter solicitada esta documentación pero non tela recibido,
deberá presentarse o xustificante da súa solicitude.
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B.5.-  Documentación contable na que consten os datos da persoa solicitante ou a sua sinatura
(setembro 2019 a febreiro 2020 e abril 2020).

Nos casos de solicitude por redución do 75%, na documentación contable ten que identificarse   claramente  
á persoa solicitante e o período   de referencia (de setembro de 2019 a febreiro de 2020, e abril de 2020)  .
Naqueles casos nos que polo volume de rexistros ou o seu soporte (manuscrito) non se poda realizar o
cálculo claramente, a persoa interesada deberá presentar un resumo asinado dos períodos de referencia.

No suposto no que os datos contables non permitan facer o cálculo desta redución, a solicitude resultará
denegada por non cumprir os requisitos.

B.6.- MODELO anexo solicitude subvención PAME

Neste documento deben figurar  os datos da persoa que solicita  a
subvención e no seu caso da persoa que a representa.

Debe  marcarse  a  cantidade  que  se  solicita e,  no  seu  caso,  os
traballadores  polos  que  solicita  incremento  da  axuda facendo  o
cálculo do incremento da subvención. 

Deberá constar a contía total pola que solicita, resultante da suma da
contía  solicitada  e,  no  seu  caso,  o  incremento  por  persoas
traballadoras.

Marcarase a documentación que se achega coa solicitude.

Este documento ten que estar asinado pola persoa solicitante ou, no
seu caso, pola persoa que a representa.

Pode descargarse en:
https://www.ferrol.gal/arquivos/documentos/AxudasPAME/20200407/Modelo-solicitude-PAME-gal.pdf

B.7.- MODELO anexo declaración xurada subvención PAME

Neste documento deben figurar os datos da persoa que solicita a subvención e no seu caso da persoa que
a representa.

Este  documento  ten  que  estar  asinado pola  persoa  solicitante  ou,  no  seu  caso,  pola  persoa  que  a
representa.

No caso de non marcarse algún dos puntos que se refiren aos requisitos recollidos na Base 6 da normativa
que regula estas subvencións, entenderase que non se cumpren estes requisitos e a solicitude entenderase
como denegada.

O último punto refírese so ás comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas sen
personalidade xurídica.

Pode descargarse en:
https://www.ferrol.gal/arquivos/documentos/AxudasPAME/20200407/Modelo-solicitude-PAME-Declaracion
%20xurada-gal.pdf
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B.8.- Actividade non suxeita a peche, presentar modelo de solicitude modificada e documentación
contable (setembro 2019 a febreiro 2020 e abril 2020).

Algunhas persoas solicitaron 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, pero coa documentación presentada non se pode verificar este punto polo que
incluiranse no segundo caso 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.

Nestes casos as persoas beneficiarias deberán presentar un novo MODELO anexo solicitude subvención
PAME, solicitando a contía de 1.000 €, xunto coa documentación contable na que consten os datos da
persoa solicitante ou a súa sinatura e o período de referencia (setembro 2019 a febreiro 2020 e abril 2020).

B.9.-  Documento  onde  consten  os  compromisos  de  cada  membro  da  S.C.  e  porcentaxe  de
subvención  que  se  aplica  para  cada  un  deles  así  como nomear  unha  persoa  representante  ou
apoderada única da agrupación.

No caso de sociedades civís e comunidades de bens, deberá presentarse un documento no que consten os
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.

Pode descargarse o “modelo orientativo compromisos execución membros SC/CB”, só a nivel informativo,
na web: 
https://www.ferrol.gal/AxudasPAME/Indice

B.10.-  Informe  de  vida  laboral  da  empresa  na  que  consten  os  traballadores  de  alta  a  data  de
01/03/2020.

Para aquelas persoas que soliciten incremento de axuda por persoas
traballadoras,  debe presentarse este documento que ten que permitir
comprobar que estas persoas estaban de alta na conta de cotización da
persoa solicitante, a data do 01/03/2020.

No caso de ter solicitada esta documentación pero non tela recibido,
deberá presentarse o xustificante da súa solicitude.

B.11.- Debe determinar que persoa traballadora desenvolve a súa
actividade no establecemento de Ferrol. 

Aquelas  empresas  que  non  teñen  o  domicilio  fiscal  no  concello  de
Ferrol,  pero si  teñen local  de desenvolvemento da súa actividade en
Ferrol, deberán indicar que persoa/s traballadora/s das incluídas no seu
informe  de  vida  laboral,  desenvolven  a  súa  actividade  no  centro  de
traballo de Ferrol. Este procedemento pode realizarse a través dunha
declaración xurada da persoa solicitante.
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