ANEXO I
SOLICITUDE
BASES REGULADORAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA
DESTINADAS AO MANTEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL DO CONCELLO DE LALÍN

DATOS DO/DA SOLICITANTE

Nome e Apelidos

DNI/NIE

, en calidade de

da empresa

, con CIF

con enderezo

correo electrónico

,

e teléfono

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS

enderezo

,

correo electrónico

e teléfono

Vistas as bases da convocatoria de axudas extraordinarias de emerxencia destinadas ao mantemento do
tecido empresarial do Concello de Lalín,
SOLICITO, lle sexa concedida a trámite a presente solicitude de axuda da liña

LIÑA 1:Establecementos afectados polo peche total da actividade.
LIÑA 2 : Actividades produtivas e establec. con peche parcial da actividade ou redución da produción

BREVE MEMORIA EXPLICATIVA DA ACTIVIDADE LEVADA A CABO / OBSERVACIÓNS

Deberá explicar brevemente cal é a súa actividade produtiva e os motivos derivados do establecemento
do estado de alarma que imposibilitan ou impiden a mesma. Así mesmo, tamén poderá facer constar
aquelas observacións que considere oportunas.

NÚMERO DE CONTA NO QUE EFECTUAR O PAGAMENTO
IBÁN

Nº DE CONTA

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Que a persoa solicitante asume o compromiso de destinar a subvención á finalidade prevista.
Que a persoa solicitante non está incursa nas prohibicións para obter a condición de beneficiaria e
para ser receptora do pago establecido na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e,
en concreto, nos artigos 13.2, 13.3 e 34.5, estando ao corrente das súas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, así como do establecido no artigo 14 da mesma lei.
Que a persoa solicitante comprométese á comunicación de subvencións solicitadas e/ou concedidas
coa mesma finalidade.
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, Xeral de Subvencións, de acordo co establecido no artigo
11 da devandita lei.

Por todo isto, xúntanse os seguintes documentos, ben orixinais ou compulsados, esixidos nas Bases da
convocatoria (marcar cun X o que proceda):
Copia do DNI/NIE e CIF, segundo proceda.
Contrato/escritura de constitución da empresa. No caso de sociedades mercantís deberá
achegar tamén a copia cotexada dos estatutos sociais e acreditar a inscrición da empresa no
Rexistro Mercantil.
Informe de vida laboral do código de conta de cotización específica da empresa ou entidade,
comprensiva do período subvencionable.
Certificado actualizado de Situación Censal, que indique a actividade económica, coa súa data de alta,
o domicilio fiscal e, no seu caso, o do local de desenvolvemento da actividade.
Resolución/Certificación de alta no Réxime

Especial de Traballadores

Autónomos, ou a Mutua

Profesional correspondente.
Certificado expedido pola Seguridade Social ou mutua (segundo corresponda) de non atoparse en
situación de baixa médica no momento de solicitude de axuda.
Certificado acreditativo de existencia de conta bancaria.
Copia da documentación que acredite o descenso de facturación por mor da declaración do estado
estado de alarma
Acreditación de estar ao corrente nas súas obrigas coa Seguridade Social, coa AEAT e coa
ATRIGA. Comprobarase de oficio que a persoa solicitante se atope ao corrente nas obrigas
tributarias municipais. Ou ben autorización segundo anexo.
Declaración doutras axudas solicitadas, segundo anexo
Sinatura,

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE LALÍN

