
Guía   Xustificación      -  Axudas PAME-Ferrol   –   2ª Convocatoria  

A) Pr  azo de xustificación.  

O prazo comeza unha vez transcorridos os tres meses dende a publicación das listaxes de concesión,
segundo a Base 12.- Xustificación das axudas, que será das 0:00h do 22/02/2021 á 23:59h do 22/03/2021
ambos inclusive.

B) Forma de xustificación.

Deberá  presentar  un  Formulario  de  xustificación (que  pode  descargarse  na  web  de  PAME:
https://www.ferrol.gal/Shared/Contidos/90, no que debe indicarse o código de expediente PAME 2ª
convocatoria que consta asignado a cada persoa solicitante nas listaxes de concesión. Só será necesario
presentar a documentación requirida a continuación.

A  presentación  será  a  través  da    sede  electrónica   do  concello  de  Ferrol  ,  dentro  do  procedemento
xustificación PAME 2ª Convocatoria

C)   Documentos a presentar  .  

C.1.- Certificado de situación censual actualizado (obrigatorio).

Para  comprobar  o  requisito  da  alta  en  Facenda  será  necesario  presentar  o  documento  de
certificación censual con data posterior ao 21/02/2021.

C.2.- Alta no RETA actualizada da persoa autónoma ou Alta no réxime da Seguridade Social
actualizada da persoa administradora (obrigatorio).

Para comprobar o requisito da alta na Seguridade Social será necesario presentar o documento de
alta no RETA actualizada da persoa autónoma ou alta no réxime da Seguridade Social actualizada
da persoa administradora, con data posterior ao 21/02/2021.

C.3.- MODELO anexo declaración responsable (obrigatorio).

Figura como anexo I e pode descargarse na web de PAME.

C.4.- Informe de vida laboral da empresa na que consten os traballadores de alta entre as
datas 21/11/2020 e 21/02/2021. (Só no caso de ter solicitada axuda por persoa traballadora).

Este documento só o teñen que presentar aquelas persoas que solicitaron e son beneficiarias
dun incremento  de  axuda por  persoas traballadoras.  Debe permitir  comprobar  a  obriga  do
mantemento durante 3 meses de como mínimo o 75 % do persoal polo que a persoa beneficiaria
recibiu o incremento de axuda por persoas traballadoras.

C.5.- Só no caso de presentar a xustificación persoa representante distinta ao da solicitude.
Documento de representación e DNI/CIF do representante.

Só  no  caso  de  que  a  xustificación  a  presente  unha  persoa  distinta  á  beneficiaria,  ou  ao
representante que presentou a solicitude.

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

D) Teño a documentación solicitada a outra administración pero non vai chegar en prazo.

No caso de ter solicitada esta documentación pero non tela recibido, deberá presentarse o xustificante da
súa solicitude. Unha vez recibida a documentación pendente pode aportala.
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