Modelo anexo solicitude Subvención do Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol)
Declaración Xurada
Datos da persoa solicitante
1º Apelido:

2º Apelido:

Enderezo:

Nome:
Concello:

Teléfono:

NIF:
CP:

Correo electrónico (*):

(*)Campo obrigatorio a efectos de notificación

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

Concello:

Teléfono:

NIF:
CP:

Correo electrónico (*):

(Deberá xuntarse documento de representación)
(*)Campo obrigatorio a efectos de notificación

Declara:
Que a actividade desenvolvida viuse afectada polo peche de establecementos disposto RD 465/2020 de 17 de marzo que
modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo ou, non sendo este o caso, que a actividade desenvolvida sufriu
unha redución da facturación no mes anterior á solicitude desta subvención de polo menos o 75%, en relación coa media
efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma, ou en caso de non levar de alta os 6 meses
naturais esixidos para acreditar a redución dos ingresos, durante o período de alta.
Que a persoa solicitante reúne os requisitos para ser microempresa ou pequena empresa de conformidade co Anexo I do
Regulamento (UE) no 651/2014 da Comisión, de 17 de xuño de 2014.
Que a persoa/entidade solicitante cumpre cos requisitos establecidos para obter a condición de beneficiario segundo o art.
13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións e do art. 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de
Galicia.
Que a persoa/entidade solicitante cumpre coas obrigas esixidas no art. 14 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións e particularmente o sometemento ás actuacións de comprobación do Concello e ás de control financeiro que
lle corresponden á intervención municipal nos termos sinalados no Título III da Lei 38/2003.
Que a persoa/entidade solicitante:
Non ten solicitado outra axuda ata o día da data.
Si presentou solicitude doutras axudas, pero non foron concedidas ata o día da data.
Si obtivo outras axudas nos seguintes organismos ata o día da data:
Organismo/entidade pública ou privada

data solicitude

data concesión

Importe

Que se compromete a comunicar cantas solicitudes de subvención, relacionadas coas actividades subvencionadas nesta
convocatoria, tramite en calquera organismo público/privado, a partir da data de hoxe.

Que a persoa solicitante comprométese a declarar as axudas de minimis que lle foron concedidas por calquera proxecto
durante o tres últimos exercicios fiscais, así como compromiso de comunicar o máis axiña posible as obtidas con
posterioridade á presentación da solicitude.
Non obtivo axudas de mínimis.
Obtivo axudas de mínimis, e presenta en documento a parte indicación do importe, organismo, data de concesión
e réxime de axudas en que se ampara.
Que a actividade afectada polo peche do establecemento disposta polo estado de alarma non se viu compensada por un
incremento da facturación mediante un incremento do volume de negocio online ou telefónico da persoa solicitante.
Que se atopa ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT),
fronte á Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS) (So para aquelas subvencións nas que a contía a outorgar a cada
beneficiario non supere o importe de 3.000€)
Que en caso de tratarse dunha comunidade de bens, sociedade civil ou outra entidade económica sen personalidade
xurídica non se disolverá ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 39 e 65 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeneral de Subvencións, de acordo co establecido no artigo 11 de devandita lei.

Ferrol,

de

Asdo.:
(A persoa interesada ou representante legal)

de 2020

