Plan de Mantemento e Impulso da Actividade
Económica _PAME 3 _AXUDA3_

SOLICITUDE

(Restauración e hospedaxe, ocio nocturno, comercio local e cultura)
Datos da persoa solicitante
1º Apelido:

2º Apelido:

Enderezo:

Nome:

NIF

Concello:

Teléfono:

CP

Correo electrónico:

Datos da empresa
Razón social

Nome Comercial

Enderezo:

NIF

Concello

Teléfono:

CP

Correo electrónico:

Na súa representación (so no caso de ser distinta persoa da anterior)
1º Apelido:
2º Apelido:
Nome:
Enderezo:

NIF

Concello:

Teléfono:

CP

Correo electrónico:

(Deberá xuntarse documento de representación + DNI/NIF da persoa representante)

Expón:

Que de acordo coas Bases reguladoras da Axuda 3 do Plan de mantemento e Impulso da Actividade Económica (PAME 3)
dirixida aos sectores de restauración e hospedaxe, ocio nocturno, comercio local e cultura (BOP núm. 4, do 7 de xaneiro de
2022):
Cumpro cos requisitos establecidos nas Bases
A

actividade

pertence

ao

sector
2

1

e

está

incluída

no

epígrafe/s

correspondente á clasificación do IAE relacionada no Anexo I.

Solicita a Axuda 3 para o pago dos gastos derivados de:
De conformidade coa Base 6:
Importes:
Material de protección e/ou aparellos de medida da calidade do aire.

€

Loxística.

€

Subministracións.

€

Outros.

€
Sendo o IMPORTE TOTAL SOLICITADO:
(máximo 1.500€, IVE excluído)

1

2

Comercio/hostalería/cultura.
Deberá escoller un ou varios dos epígrafes do Anexo I, e que debe coincidir co/s que figuran na súa certificación censual.

€

Documentación achegada
1.- Certificacións cumprimento das obrigas:
(Obrigatorio para subvencións cuxa contía supere os 3.000€. De ser inferior poderá substituírse por declaración responsable)
Certificado de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración
Tributaria (AEAT) e fronte á Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS). (Poderán substituírse por declaración
responsable).
Declaración de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa TXSS. (Incluída no anexo de
Declaración Responsable).
Non ter débeda ningunha pendente co Concello de Ferrol (Este requisito verificarase de oficio pola Administración).
2.- Documentación ACTUALIZADA a data de presentación da solicitude:
Certificado da Situación Censual que indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal e no seu
caso o do local de desenvolvemento da actividade.
Informe de situación actual no réxime do Sistema da Seguridade Social correspondente.
3.- Documentación específica (de ser o caso):
Copia de facturas e xustificantes bancarios de pago.
Relación de gastos imputados á solicitude no modelo normalizado.
4.- Documentación básica:

Achégase coa
presente solicitude

Presentada con anterioridade
no expediente nº:

DNI /NIE/CIF do solicitante (polas dúas caras)
Designación conta bancaria (modelo Tesouraría)
https://www.ferrol.gal/arquivos/documentos/solicitudes/
DesignacionDeContaBancariaEBaixaDeDatosBancarios.pdf

Escritura de constitución e estatutos (en vixencia)
Acreditación da representación / poderes da persoa administradora
DNI/NIF da persoa que actúa en representación / administradora
En relación á documentación arriba indicada que obra na Administración, DECLARA DE FORMA RESPONSABLE e manifesta
de forma expresa:
Que dita documentación non sufriu ningunha modificación.

Ferrol,

de

de 2022

Asdo.:
(A persoa interesada ou representante legal)

De acordo co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RXPD) e da Lei Orgánica
3/2018, de 5 de decembro de 2018, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, CONSINTO EXPRESAMENTE
que os meus datos de carácter persoal, facilitados á Entidade Concello de Ferrol sexan incorporados a un ficheiro, inscrito por esa
Entidade na AEPD. Declaro ter sido informado da posibilidade de exercitar os meus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición en calquera momento mediante escrito presentado na sede electrónica (www.ferrol.gal) ou presencialmente no Rexistro
Xeral do Concello de Ferrol, no enderezo: Praza de Armas, s/n, 15402.- Ferrol (A Coruña).

Negociado de Promoción Económica do Concello de Ferrol

