
MODELO ORIENTATIVO DE COMUNEIROS-SOCIOS C.B/S.C NO PROCEDEMENTO DE SOLICITUDES DAS
AXUDAS DO PLAN DE MANTEMENTO E IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA DIRIXIDA AOS

SECTORES DA RESTAURACIÓN E HOSPEDAXE, OCIO NOCTURNO, COMERCIO LOCAL E CULTURA 
(PAME- 3)

(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 a aplicar para cada un deles, que terá,
igualmente a consideración de persoa beneficiaria. No mesmo documento, deberán nomear unha persoa representante ou apoderada
única da agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigas que, como beneficiaria, lle corresponda á agrupación)

D./Dna. .............................................. con DNI/NIF.......................................... comuneiro/socio de ................................C.B/S.C
o cal posúe unha porcentaxe de participación na dita comunidade/sociedade dun ...........%, comprométese a
executar as actuacións contempladas nas axudas do Plan de mantemento e impulso da actividade económica
dirixida aos sectores da restauración e hospedaxe, ocio nocturno, comercio local e cultura (PAME- 3), no caso
de ser beneficiario da subvención solicitada, e en función da súa porcentaxe de participación na entidade.

D./Dna…………… con DNI/NIF  …….. comuneiro/socio  de ……………………….C.B./S.C. o cal posúe unha porcentaxe
de  participación  na  dita  comunidade/sociedade  dun  ...........%,  comprométese  a  executar  as  actuacións
contempladas nas axudas do Plan de mantemento e impulso da actividade económica dirixida aos sectores
da restauración e hospedaxe, ocio nocturno, comercio local e cultura (PAME- 3), no caso de ser beneficiario
da subvención solicitada, e en función da súa porcentaxe de participación na entidade.

Asi mesmo D./Dna…………… con DNI/NIF  ……..  comuneiro/socio  de ……………………….C.B./S.C e D./Dna……………
con DNI/NIF  ……..  comuneiro/socio  de ……………………….C.B./S.C, nomean como persoa representante da C.B/
S.C, e con poderes bastantes para cumprir as obrigas que como beneficiaria lle corresponda á agrupación a
D./Dna…………… con DNI/NIF  …….. comuneiro/socio de ……………………….C.B./S.C.

E en proba de conformidade os comuneiros/socios asinan o presente documento,

Ferrol, ........... de .............. de 2020                                Ferrol, .............. de ........................ de 2020

Comuneiro/socio de .................C.B/S.C                   Comuneiro/socio de .................C.B/S.C
    

Asdo.: ...............................................                                Asdo.: ................................................................


