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Plan de Mantemento e Impulso da Actividade Económica no termo municipal de Ferrol con motivo da crise
económica provocada polo Covid_ 19 (PAME 3) dirixida aos sectores da restauración e hospedaxe, ocio

nocturno, comercio local e cultura.

Preguntas e respostas frecuentes

1.- ¿Como saber se a miña actividade pode solicitar estas axudas?

Debe comprobar que algunha das actividades nas que a súa empresa esta de alta no censo da AEAT figura dentro
da listaxe que se xunta ás Bases como Anexo I. Esta actividade debe desenvolverse no concello de Ferrol, ou no
caso de actividades sen local determinado, debe ter o domicilio fiscal no concello de Ferrol. Ademais debe cumprir
o resto dos requirimentos que constan na Base 7.

2.- Teño unha mercería, no censo de facenda o meu epígrafe é o 651.4 (comercio polo miúdo de mercería e
paquetería), que non aparece no anexo I, pero si aparece o grupo 651. ¿Podo solicitar a axuda?

Si, aquelas actividades incluídas en grupos ou agrupacións que figuran no anexo I, poden ser beneficiarias da
axuda.

3.-  Teño  solicitada  unha  axuda  da  Xunta  de  Galicia  para  sectores  afectados  pola  crise  derivada  da
pandemia do Covid 19, ¿podo solicitar esta axuda?

Si, esta axuda é compatible con outras similares. Só debe terse en conta a Base 7, pola se establece que o
importe das axudas concedidas a unha empresa para un determinado gasto non pode superar o custo total deste
gasto subvencionado, e a Base 8.

4.- Fun beneficiario dunha das anteriores convocatorias de PAME, ¿podo solicitar esta axuda?

Si, esta axuda e compatible coas anteriores convocatorias de Pame, tendo en conta que a Base 7 establece que
deben ter  xustificado  calquera  subvención que lle  fose concedida  con  anterioridade polo  Concello  de Ferrol,
sempre que tivese finalizado o correspondente prazo de xustificación.

5.- ¿Podo solicitar as dúas axudas, tanto para cotas da SS como para alugueiros?

Sí, sempre que cumpra os requisitos establecidos, pode solicitar tanto a axuda 1 coma a 2, sempre tendo en conta
o límite máximo en cada caso. Incluso se ten dous locais afectos a actividade obxecto da solicitude, un cunha
hipoteca e outro cun alugueiro, pode solicitar polos dous conceptos.

6.- ¿Que gastos poden ser subvencionables?

Aqueles  realizados  e  pagados  pola  persoa/empresa  solicitante  entre  o  01/03/2020  ata  31/12/2020,  tanto  as
facturas, cotas ou recibos, etc..., como os comprobantes de pago, deben ter unha data comprendida no período
anterior, e deben estar relacionados coa actividade obxecto de subvención.

7.- ¿Podo presentala de xeito presencial no Rexistro do concello de Ferrol?

N  on  . Debe presentar esta axuda a través da Sede Electrónica do Concello de Ferrol.

8.- Para as empresas que non teñen certificado dixital ¿o pode presentar unha persoa representante co
seu?, neste caso ¿que documentación adicional tería que presentar?

Si, hai un "modelo de representación", para presentar solicitudes de axudas en nome do titular. Este modelo estará
dispoñible na web Pame, deberase achegar copia do dni/nie/nif da persoa representante.

9.- No caso de que a miña solicitude fora presentada de xeito incompleto, ¿recibirei unha notificación
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personalizada?

Non, como en anteriores convocatorias de Pame, as notificacións faranse a través  do taboleiro de anuncios da
páxina web municipal, e as persoas solicitantes terán un prazo de 5 días hábiles para presentar a documentación
requirida.

10.- No caso de solicitudes incompletas ¿conta como data de presentación a inicial?

Non, considerarase como data de Rexistro de Entrada a data e hora da última presentación relativa á devandita
solicitude.

11.- A miña solicitude de axuda vai ser dunha contía inferior aos 3.000 €. ¿Teño a obriga de presentar os
certificados de estar ao corrente coa AEAT e a TXSS?

Non. Neste caso abonda coa declaración xurada que se presenta coa solicitude.

12.- Teño solicitada unha documentación a unha administración (como podería ser a certificación censual
actualizada,...) que é necesaria para presentar xunto coa solicitude pero non vai chegar en prazo, ¿que
podo facer? 

Ten  que  presentar  coa  súa  solicitude  de  subvención  o  xustificante  de  ter  solicitada  esta  documentación  a
administración correspondente. Unha vez recibido o documento poderá incorporalo ao procedemento se o prazo
esta aberto, ou mediante solicitude xeral noutro caso.

13.- Teño unha S.C./C.B. e temos que presentar un 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, ¿temos un modelo específico?

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

14.- ¿Pode un autónomo colaborador solicitar as axudas Pame-Ferrol?

Non. A Base 7 sinala que queda excluído como solicitante destas axudas o persoal autónomo colaborador.

15.- Non podo achegarme a miña oficina bancaria para cubrir o impreso de designación de conta. ¿Que
podo facer?

A designación ten que estar  asinada polo  solicitante da axuda. Non é necesario levar a selar  a solicitude á
entidade  financeira.  Pode  substituírse  pola  presentación  de  certificación  bancaria  do  número  de  conta
acompañado  do  devandito  modelo.  Este  modelo  que  se  pode  descargar  en:
https://www.ferrol.gal/arquivos/documentos/solicitudes/DesignacionDeContaBancariaEBaixaDeDatosBancarios.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 .

Se o documento bancario xa foi presentado, e non varía, non é necesaria a súa presentación de novo, deben
indicar o expediente no que consta como presentado.

16.- Xa presentei unha axuda doutro Pame, ¿teño que presentar de novo toda a documentación?

Non. Determinados documentos, sempre que non sufriran variacións, non teñen que presentarse de novo e chega
coa indicación do número de expediente no que figuran (este número é o que se publica coa resolución da
correspondente convocatoria), son documentos tales como:  DNI/NIE/CIF do solicitante; a designación de conta
bancaria, as escrituras de constitución/estatutos, a acreditación da representación e o DNI/NIF da persoa que
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actúa en representación.

17.- A miña empresa iniciou actividade en xaneiro de 2020, ¿como comprobo o descenso da facturación se
non tivo actividade en 2020?

Nestes casos terá que comparar o período de actividade, a facturación dos meses de xaneiro e febreiro de 2020
coa de marzo a decembro de 2020, de xeito ponderado.

18.- ¿Teño que presentar a documentación que permita comprobar o descenso na facturación da miña
empresa igual ou superior ao 20%?

Non. A empresa debe ter unha redución igual ou superior ao 20% da facturación realizada entre o 01 de marzo e o
31 de decembro de 2020 respecto ao mesmo período do ano 2019,  este  punto xustificase coa “declaración
responsable” pero a empresa debe conservar a documentación probatoria deste punto durante 5 anos dende a
data de xustificación. O Concello de Ferrol pode, en calquera momento, solicitarlle a mesma, e a empresa está
obrigada a entregala nun prazo de 10 días hábiles.

19.- Cando nas bases fálase dunha redución do 20% na facturación, ¿que se entende por facturación?

Tense en conta a facturación como o volume de negocio, é dicir, os ingresos recibidos pola venta de produtos e/ou
prestación de servizos no desenvolvemento da súa actividade ordinaria, descontados o IVE e outros impostos
indirectos
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