
Preguntas e respostas frecuentes – Axudas PAME-Ferrol – 2ª CONVOCATORIA

- Requirimentos -

1.-  ¿Como se acredita  o  peche de  establecementos que non están contemplados no disposto no RD
465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo?

O RD 465 no seu artigo 10 parte  final,  dispón que mediante  resolución da autoridade competente,  se pode
establecer o peche doutras actividades a maiores das recollidas no RD 465 do estado de alarma. Deste xeito pode
haber acordos da Xunta de Galicia ou doutras administracións públicas neste sentido. O medio para acreditar ditos
peches será a achega   documental da normativa que o contempla   (resolución, acordo, etc.)

2.- ¿Como se realiza a valoración no caso de que unha persoa física ou xurídica non leve de alta os seis
meses naturais esixidos para acreditar a redución dos ingresos?

A valoración levarase a cabo tendo en conta o período de actividade.

3.- Solicitei a axuda na primeira convocatoria de PAME, e son beneficiaria dunha axuda, ¿podo solicitar
outra axuda nesta segunda convocatoria?

Non. Aquelas persoas que xa foran beneficiarias da anterior convocatoria están excluídas.

4.- Xa solicitei a axuda na convocatoria anterior de PAME, pero foi desestimada por defectos na solicitude,
¿podo presentala de novo?

Sempre que cumpra os requirimentos para solicitar esta axuda, pode presentala. 

5.- Solicitei a axuda na primeira convocatoria de PAME pero foi desestimada por falta de documentación,
¿teño que volver a presentar solicitude ou vale a anterior?

Ten que presentar unha nova solicitude.

6.- ¿Pode un autónomo colaborador solicitar as axudas PAME-Ferrol?

A Base 6 sinala que queda excluído como solicitante destas axudas o persoal autónomo colaborador.

- Presentación e representación -

7.- A Convocatoria foi publicada no taboleiro de anuncios electrónico do concello de ferrol o pasado 8 de
setembro de 2020, ¿cando e como podo presentar a miña axuda?

O prazo é de 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do   extracto   da convocatoria (non
da publicación da convocatoria no taboleiro) no BOP, e as solicitudes deberán presentarse obrigatoriamente por
medios electrónicos a través da Sede Electrónica do Concello de Ferrol:  - https://www.ferrol.gal/Sede

8.- ¿É posible realizar a solicitude das axudas de forma presencial a través do Rexistro do Concello? 
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Non. A Base 8 das axudas sinala que as solicitudes deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos
a través da Sede Electrónica do Concello de Ferrol.

9.- Para as empresas que non teñen certificado dixital e ante a imposibilidade de tramitalo agora, ¿o pode
presentar a xestoría 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 está
dispoñible na web https://www.ferrol.gal/AxudasPAME/Indice. 

Deberase cubrir o formulario “Modelo de representación PAME 2ª Convocatoria”,  que debe estar asinado polas
dúas partes (representante  e  representado),  e  co  que  debe achegarse  unha copia  do DNI/CIF  da  persoa
representante.

10.- ¿Pode unha empresa cun local emprazado en Ferrol pero con domicilio fiscal noutro concello solicitar
as axudas PAME-Ferrol 2ª Convocatoria?

Si, a Base 6 apartado e) sinala poderán solicitar esta subvención aquelas persoas físicas ou xurídicas que  o
domicilio fiscal ou no seu caso, o local de desenvolvemento da actividade se atopen no termo municipal de Ferrol.
Debe ter en conta que segundo a Base 7: “esta axuda é incompatible con outras da mesma ou similar natureza
convocadas por outros concellos”. 

No caso de solicitar incremento da axuda por persoas traballadoras, no caso de non poder diferenciar ás persoas
traballadoras por centros de traballo, 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. 

- Documentación -

11.- ¿Teño que presentar un modelo de solicitude específico para esta subvención?

Si,  para  este  procedemento  ten  que  presentar  cuberto  o  “MODELO  anexo  solicitude  subvención  PAME  2ª
convocatoria”, neste documento deben figurar os datos da persoa que solicita a subvención, e no seu caso da
persoa que a representa. Se pode descargar na web https://www.ferrol.gal/AxudasPAME/Indice 

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 tamén 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.

12.- En canto á declaración xurada, ¿incluirase unha normalizada coa solicitude??

Haberá un formulario "Modelo de declaración Xurada PAME 2ª Convocatoria”, que se pode descargar na web
https://www.ferrol.gal/AxudasPAME/Indice 

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.
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13.- ¿É necesario presentar o informe de vida laboral da empresa no que se inclúe o número de persoas
traballadoras no caso de  non solicitar o incremento da axuda por traballadores ou no caso de non ter
traballadores?

Non, non é necesaria a súa presentación.

14.- Para os casos nos que sufran unha redución da súa facturación no mes  de abril de 2020 de polo
menos o 75%, en relación coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de
alarma, ¿que períodos se teñen en conta?

Nestes casos, os 6 meses naturais anteriores ao estado de alarma que van desde setembro de 2019 até febreiro
de 2020 (ambos inclusive), e a comparación realizarase co mes de 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 o mes de referencia: 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.

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  .

16.- A miña empresa viuse obrigada ao peche do establecemento pola declaración do estado de alarma,
teño pensado pedir a axuda de 1.500 €, ¿teño que presentar os documentos contables que xustifiquen o
descenso nos ingresos?

Non. Só as empresas que solicitan a axuda de 1.000€ pola redución da súa facturación de polo menos o 75% en
relación  coa  media  do  semestre  natural  anterior  á  declaración  do estado  de  alarma teñen que  aportar  esta
documentación.

17.- 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.

18.-  Xunto cos modelos  asinados electronicamente  (solicitude e  declaración)  teño  que entregar  outra
documentación na sede, ¿en que formato se achega?

Teñen  que  vir  asinados  dixitalmente  os  de  solicitude,  e  declaración.  O  resto  non  teñen  que  vir  asinados
dixitalmente, pero deben ter en conta que os tipos de documentos permitidos son: PDF, ZIP, RAR, DWG e JPG.
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Pódense achegar ata 15 documentos, cun límite total de 50 MB. 

19.- Teño solicitada unha documentación a unha administración (como podería ser acertificación censual
actualizada, ou o certificado RETA actualizado, ou calquera outra) 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 PAME 2ª Convocatoria, o xustificante de ter solicitada esta
documentación  a  administración  correspondente.  Unha  vez  recibido  o  documento  poderá  incorporalo  ao
procedemento dentro do procedemento PAME 2ª convocatoria se o prazo esta aberto, ou mediante solicitude xeral
noutro caso.

20.- 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?

Efectivamente 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.

Non hai un modelo específico, pero pode descargarse o “modelo orientativo compromisos execución membros SC/
CB”, só a nivel informativo, na web:  https://www.ferrol.gal/AxudasPAME/Indice

- Documentación incompleta -

21.- ¿Que pasa se non teño presentada toda a documentación?

Se a solicitude non reúne os requisitos establecidos na norma, o órgano competente requirirá ao interesado para
que a emende no prazo de 5 días, indicándolle que de non realizarse terase por desistido da súa solicitude. 

22.- No caso das solicitudes incompletas ¿Como se vai notificar ás persoas interesadas?

Esta información será notificada a través da súa publicación no taboleiro de anuncios da páxina web do concello
de Ferrol. Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes publicarase a listaxe de persoas solicitantes
que non achegaron a totalidade la documentación requirida, indicándolle a documentación que falta. Terán un
prazo de 5 días para emendar. Non se realizará unha notificación individualizada.

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

Non, no caso de non presentar unha solicitude a documentación completa, considerarase como data de Rexistro
de Entrada a data e hora da última presentación relativa á devandita solicitude.

- Compatibilidade -

24.- Teño solicitada a prestación por cese de actividade, ¿é compatible con esta axuda?

Si, é compatible coa percepción de cese de actividade xa que se trata dunha prestación da Seguridade Social e,
polo tanto, non ten o concepto das axudas recollidas pola normativa da Lei Xeral de Subvencións. No modelo de
declaración si que ten que declarar o cese e outras .
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