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ANEXO I 
 

PROCEDEMENTO DOCUMENTO 

SOLICITUDE DE AXUDAS A SECTORES AFECTADOS COVID-19 SOLICITUDE 

 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

 
 

   

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA 

      

PARROQUIA LUGAR 

  

CÓDIGO 
POSTAL 

PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados 
a seguir e que poderán cambiar en calquera momento a través da sede electrónica do Concello de Bueu. 

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

  

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en 
todo caso, pola notificación por medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha 
opción diferente. 

Electrónica, a través do Sistema de notificación electrónica 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou eDNI. 

    Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente). 

TIPO NOME DA VÍA NÚM BLOQ. ANDAR PORTA 

      

PARROQUIA LUGAR 

  

CÓDIGO 
POSTAL 

PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

SOLICITUDE 

Obxecto da subvención: Perda de ingresos dos  sectores afectados pola crise da COVID-19 

Nome comercial do establecemento: 
 

Actividade (indicar epígrafe IAE): 
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Enderezo completo do establecemento: 
 

Número de establecementos: 
 

Contía solicitada:     
                                                

Número medio de persoas traballadoras no 2021 ata a data de 
presentación da solicitude: 

 

  DATOS BANCARIOS 

Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria 
indicada. 

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS) 

 IBAN       

A PERSOA SOLICITANTE DECLARA: 

1. Que coñece e acepta integramente o contido das bases desta convocatoria, cumprindo a 
totalidade de requisitos que nelas se recollen 

2. Que perante a Seguridade Social, figura dado/a de alta como autónomo/a en calquera dos 
epígrafes das actividades que recollen estas bases. 

3. □Que en cumprimento das diferentes medidas de prevención específicas ditadas por mor da 
situación epidemiolóxica xerada pola Covid-19, estatais e/ou autonómicas, procedeu ao peche 
temporal da súa actividade habitual do negocio do que é titular e/ou cotitular. 

4. □Que aínda non estando a súa actividade obrigada ao peche, tivo unha baixada de facturación 
de alomenos un 40% comparando os datos de facturación do ano 2020 cos do ano 2019. 

5. Que a súa actividade se desenvolve dentro do termo municipal de Bueu, nun establecemento 
específico e con licencia de apertura vixente. 

6.Que solicita a concesión directa da axuda que lle corresponde segundo o establecido nestas 
bases. 

7. Que manterá a actividade empresarial, por un mínimo de 3 meses dende a recepción desta 
subvención. 

8. Que comunicará de forma oficial ao Concello calquera modificación nos apartados anteriores. 

9.  Que, no caso de non atoparse ao corrente das súas obrigas no momento de concedérselle a 
subvención, comprométense a poñerse ao corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias 
ou fronte á Seguridade Social, a Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia e 
o Concello de Bueu, unha vez lles sexa comunicada a proposta de resolución de concesión de 
subvención en aplicación das presentes bases. 

10. Que en cumprimento do artigo 25 do Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se 
aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, non ten 
pendente ningunha obriga por reintegro de subvencións. 

11. Que no caso de tratarse dunha comunidade de bens, cooperativa, sociedade civil ou outra 
entidade económica sen personalidade xurídica, non se disolverá ata que transcorrera o prazo 
de prescrición previsto nos artigos 39 e 65 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de 
subvencións, de acordo co establecido no artigo 11 de dita Lei. Que aos efectos do artigo 11, 
declárase que os compromisos de execución asumidos por cada un dos membros da agrupación, 
así como o importe de subvención a aplicar por cada un deles, serán asumidos por partes iguais. 

12. Que o número medio de traballadores/as na empresa no que vai do ano 2021 e ata a data 
de presentación da solicitude é inferior a dez. 
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13. Que se compromete a cumprir as obrigas indicadas na base décimo cuarta das presentes 
bases de convocatoria, e en particular ás referidas á publicidade, mediante a colocación en lugar 
visible do cartel que se recolle no ANEXO III. 

14. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas: 

□ Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou 
conceptos para os cales se solicita esta subvención. 

□ Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos 
para os cales se solicita esta subvención, que son as que a seguir se relacionan: 

 

ORGANISMO IMPORTE 

  

  

  

 
15. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA- PERSOAS FÍSICAS (marcar ) 

□ DNI, NIE ou documento identificador en vigor da persoa solicitante da subvención 

□ Certificación do IAE indicando epígrafe da actividade económica, data de alta, e domicilio fiscal  do 
local 

□ Acreditación da representación da persoa que presenta a solicitude, en caso de non ser a solicitante. 

□ Licenza de actividade do establecemento 

□ Alta no réxime especial de autónomos ou na mutua profesional correspondente da persoa solicitante 

□ Documento expedido pola entidade financeira na que conste a conta bancaria na que se deba facer o 
ingreso do importe da axuda e cuxo titular sexa o mesmo solicitante. 

□ Documentos que acrediten o gasto admitido para a xustificación da axuda segundo o establecido na 
base terceira, e contrato de arrendamento en vigor se procede. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA- PERSOAS XURÍDICAS, CB, OU OUTRAS ENTIDADES (marcar ) 

□ NIF da persoa xurídica , sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen 
personalidade xurídica 

□ Certificación do IAE indicando epígrafe da actividade económica, data de alta e domicilio fiscal e do 
local 

□ Licenza de actividade do establecemento. 

□ Acreditación dos poderes da persoa administradora e da que presenta a solicitude, en caso de non ser 
a mesma. 

□ DNI, NIE ou documento identificador en vigor da persoa administradora,  e da persoa que presenta a 
solicitude en caso de non ser a mesma. 

□ Alta no réxime da Seguridade Social  correspondente da persoa administradora ou da persoa xurídica. 

□ Documento expedido pola entidade financeira na que conste a conta bancaria na que se deba facer o 
ingreso do importe da axuda e cuxo titular sexa o mesmo solicitante. 

□ Documentos que acrediten o  gasto admitido para a xustificación da axuda segundo o establecido na 
base terceira, e contrato de arrendamento en vigor se procede. 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do 
tratamento 

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de 
Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais e a súa normativa 
de desenvolvemento e ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo 
e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no 
que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de estes datos 
e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección 
de datos), así como das disposicións en materia de Protección de Datos que se 
atopen vixentes durante o período de vixencia destas bases, informámolo de 
que este Concello é o responsable do tratamento e garda dos datos achegados 
na instancia e na documentación que lle acompaña. 

Finalidades do tratamento A finalidade do tratamento dos datos é a xestión deste procedemento. 

Lexitimación para o 
tratamento 

Lexitimación do Concello para o tratamento de datos persoais: Bases e 
convocatoria de axudas a sectores económicos afectados pola pandemia da 
COVID-19 no ámbito municipal do municipio de Bueu. 

Destinatarios dos datos O Concello do Bueu para a xestión deste procedemento. Os datos persoais non 
serán comunicados a un terceiro, a non ser que deban facilitarse en 
cumprimento dunha obriga legal. Os datos serán conservados o tempo 
necesario para poder levar a cabo o rexistro e as accións para as que se lle 
solicitou o consentimento. 

Exercicio de dereitos Pode retirar o consentimento, no caso de que o outorgara, en calquera 
momento, podendo exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación, oposición e portabilidade, cando este último legalmente proceda, 
enviando unha comunicación ao enderezo electrónico: 
concello@concellodebueu.gal Infórmaselle do dereito para presentar unha 
reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6, 
28001 Madrid (www.agpd.es) 
Así mesmo, de conformidade co establecido na letra d) do apartado 2 do artigo 
15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, os interesados 
poderán facer constar na súa solicitude o seu dereito a que non se fagan públicos 
os seus datos cando a publicación dos datos do beneficiario en razón do obxecto 
da subvención poida ser contraria ao respecto e salvagarda do honor e á 
intimidade persoal e familiar das persoas físicas en virtude do establecido na Lei 
Orgánica 1/1982, do 5 de maio, de Protección civil do dereito ao honor, á 
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, e sexa previsto na súa normativa 
reguladora. 

Contacto coa persoa 
delegada de protección de 
datos e máis información 

https://concellodebueu.gal 

 

LEXISLACIÓN APLICABLE 

Convocatoria de axudas a sectores económicos afectados pola pandemia da Covid-19 no ámbito do 
municipio de Bueu, e en todo aquilo non previsto nas citadas bases, nas disposicións legais vixentes 
aplicables en materia de subvencións. 
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[SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE] 

 
 
 

Lugar e data 

 ,  de  de   
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