SOLICITUDE
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AXUDAS PARA O IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA NO TERMO MUNICIPAL DE MONFORTE
DE LEMOS PARA PALIAR OS EFECTOS DO COVID-19 (PLAN REACTIVA MONFORTE)
APELIDOS E NOME
NIF
ENDEREZO
TELÉFONO
EN REPRESENTACIÓN E
CALIDADE DE
NOME
DA
EMPRESA/ENTIDADE
CIF
ENDEREZO

CORREO ELECTRÓNICO

Acepto expresamente que todas as comunicacións e notificacións relativas a este PLAN REACTIVA do Concello de Monforte se
realicen, de maneira adicional á publicación das anteriores na páxina web e no Taboleiro de Edictos electrónico do Concello, mediante o
seu envío á dirección de correo electrónico indicada nesta solicitude.
Fago constar a miña conformidade coa non aplicación da paralización dos prazos.
EXPÓN
Que vista a convocatoria do PLAN DE IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA PARA PALIAR OS EFECTOS DO COVID-19 (PLAN
REACTIVA), considerando que reúne os requisitos esixidos, segundo mostran os documentos que se xunta, e con expresa aceptación de
todos os termos da convocatoria, declara coñecer todas as obrigas como beneficiario/a (art. 14 Lei 38/2003 Xeral de subvencións).
SOLICITA
A concesión dunha subvención para (marcar os recadros que correspondan):

LIÑA 1: PEQUENAS EMPRESAS (AUTÓNOMOS E ENTIDADES MERCANTÍS, CON OU SEN PERSONALIDADE XURÍDICA PROPIA)
AFECTADOS POLO PECHE DO RD 465/2020 .............. (1.000,00 €)
LIÑA 2: TRABALLADORES AUTÓNOMOS NON AFECTADOS POLO RD 465/2020 PERO QUE SE VIRON NA OBRIGA DE
SOLICITAR O CESE DA ACTIVIDADE .............. (200,00 €)
LIÑA 3: TRABALLADORES POR CONTA ALLEA QUE SE TIVERAN VISTO AFECTADOS POR UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN
DE EMPREGO EN CALQUERA DAS SÚAS MODALIDADES .............. (200,00 €)
LIÑA 4: TRABALLADORES POR CONTA ALLEA QUE TIVERAN SIDO OBXECTO DE DESPIDO POR CAUSAS TÉCNICAS,
ORGANIZATIVAS OU DA PRODUCIÓN, EXCEPCIONÁNDOSE OS DESPIDOS DISCIPLINARIOS, CON POSTERIORIDADE AO 15 DE
MARZO DE 2020 .............. (200,00 €)
LIÑA 5: TRABALLADORES CONTRATADOS TEMPORALMENTE CUXO CONTRATO FINALIZASE CON POSTERIORIDADE AO 15
DE MARZO DE 2020 .............. (200,00 €)

Monforte de Lemos,

Asdo.

de

de 2020

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN
Para o caso pequenas empresas (autónomos e entidades mercantís con ou sen personalidade xurídica propia)
DNI polas dúas caras ou NIE acompañado do pasaporte no caso de autónomos. No caso de pequenas empresas
xuntarase copia do DNI do administrador ou apoderado e do CIF da persoa xurídica solicitante, copia da escritura da
sociedade ou contrato privado en caso de sociedades civís ou comunidade de bens.
As entidades sen personalidade xurídica propia deberá achegar declaración onde, ademais de mostrar a súa conformidade
coa solicitude da subvención, nomeen a un representante ou apoderado único.

2.

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.

4.

Informe de Vida Laboral das persoas físicas ou entidades mercantís expedido por a Tesourería Xeral da Seguridade
Social a data 1 de marzo de 2020 ata o momento da solicitude de subvención.

3.

Resolución/certificación do alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou a Mutua profesional
correspondente no caso dos autónomos.

5.

Certificado de conta bancaria no que, no seu caso, formalizar o ingreso da subvención

6.

Declaración responsable asinada pola persoa interesada ou representante legal ou apoderado da persoa solicitante
que conterá o pronunciamento expreso sobre as seguintes cuestións:

- 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 no seu caso que se viu obrigado a cesar na súa
actividade por causas derivadas do Covid-19

- Que a actividade afectada polo peche do establecemento disposta polo estado de alarma non se viu
compensada por un incremento da facturación mediante un aumento do volume de negocio on line ou telefónico da
persoa solicitante.
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1.

-

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, e en concreto apartados 2 e 3 do artigo 13 e o
apartado 5 do artigo 34 da mesma.
7.
8.

- Que a persoa solicitante comprométese ao cumprimento das obrigas das persoas beneficiarias de
subvencións, establecidas no artigo 14 da Lei 38/2003, de 17 de novembro.

Certificados de acharse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración
Tributaria (AEAT), fronte á Seguridade Social (TXSS).

No caso de traballadores autónomos que sen estar afectados polo peche do establecemento se viran obrigados a cesar
na súa actividade con posterioridade o 15 de marzo de 2020, por circunstancias relacionadas co Covid-19, deberán
achegar ademais a seguinte documentación:
8.1
Solicitude da prestación por cese da actividade ou resolución da concesión da prestación
emitida polo órgano competente
8.2

Declaración xurada onde se manifeste o motivo do cese da actividade.

Para o caso de traballadores por conta allea
1.
DNI polas dúas caras ou NIE acompañado do pasaporte.
2.
Certificado orixinal expedido pola empresa, conforme o traballador foi incluído nun expediente de regulación
temporal de emprego (ERTE) en calquera das súas modalidades, ou documento acreditativo de ter sido despedido por causas
técnicas, organizativas ou da produción derivadas do Covid-19 (carta despido causas obxectivas, xustificante transferencia
bancaria do cobro da indemnización).
3.
Certificación orixinal expedida pola empresa conforme non se complementou o 100% da base reguladora do
traballador, para o caso dos traballadores en ERTE.
4.

5.
6.
7.

Comunicación fin contrato temporal

Informe de Vida laboral de data 1 de marzo de 2020 ata o momento de presentación da solicitude.

Certificado de estar ao corrente coas obrigas tributarias, coa seguridade social.

Certificado de conta bancaria no que, no seu caso, formalizar o ingreso da subvención

