
SOLICITUDE 

AXUDAS PARA O IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO, 

PARA PALIAR OS EFECTOS DO CORONAVIRUS (COVID-19) 

APELIDOS E NOME  

NIF  

ENDEREZO  

TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNCIO  

EN REPRESENTACIÓN E 

CALIDADE DE 

 

NOME DA 

EMPRESA/ENTIDADE 

 

CIF  

ENDEREZO  

 

Acepto expresamente que todas as comunicacións e notificacións relativas a esta convocatoria de axudas se realicen, 

de ser o caso, 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. 

EXPÓN 

Que, vista a convocatoria das AXUDAS PARA O IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA PARA PALIAR OS 

EFECTOS DO COVID-19, considerando que reúne os requisitos esixidos, segundo amosan os documentos que se 

achegan, e coa expresa aceptación de todos os termos da convocatoria, declara coñecer todas as obrigas como 

beneficiario (artigo 14 da Lei 38/2003, xeral de subvencións). 

SOLICITA 

A concesión dunha subvención para (marcar os recadros que correspondan): 

         1.- SUPOSTO DE SUSPENSIÓN DE APERTURA DE LOCAIS OU ESTABLECEMENTOS MINORISTAS 

                          1.1 Cando o titular do local ou establecemento minorista sexa autónomo (persoas físicas) 

                          1.2 Cando o titular do local ou establecemento minorista sexa unha persoa xurídica, unha 

sociedade civil, unha comunidade de bens ou outras agrupacións de persoas físicas ou xurídicas privadas 

         2.- SUPOSTO DE AUTÓNOMOS QUE VIRAN REDUCIDO OS SEUS INGRESOS POR MOR DO COVID-19 

   2.1. Autónomos que tributan por estimación obxectiva (módulos) 

   2.2. Autónomos que tributan por estimación directa 

 

O Corgo,             de                                    2020 

Asdo.: 

 (O interesado ou representante legal) 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DO CORGO 

 

 

 



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN 

1.- SUPOSTO DE SUSPENSIÓN DE APERTURA DE LOCAIS OU ESTABLECEMENTOS MINORISTAS 

A.1) Cando o titular do local ou establecemento minorista sexa autónomo (persoas físicas) 

 NIF polas dúas caras ou NIE acompañado do pasaporte, no seu caso. 

 Certificado actualizado da situación no Censo de Actividades Económicas da Axencia Tributaria, na que se 

indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal e localidade onde se desenvolve a actividade.  

 Certificado de inscrición no censo de empresarios, Profesionais e Retenedores da Axencia Tributaria. 

 Informe de vida laboral, referido como mínimo, a 5 días anteriores á presentación da solicitude. 

 No seu caso, resolución/certificación de baixa no Réxime especial de autónomos ou Mutua Profesional 

correspondente. 

 No seu caso, declaración censal de baja presentada na Axencia Estatal Tributaria, no modelo 036 ou 037 

(debe quedar debidamente acreditada a súa presentación).  

 Certificado do número de conta bancaria a nome do beneficiario da subvención, onde efectuar o seu ingreso, 

emitido pola entidade financeira. 

A.2) Cando o titular do local o establecemento minorista sexa unha persoa xurídica, unha sociedade civil, 

unha comunidade de bens ou outras agrupacións de persoas físicas ou xurídicas privadas 

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

personalidade xurídica. 

 Certificado actualizado da situación no Censo de Actividades Económicas da Axencia Tributaria, na que se 

indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal e localidade onde se desenvolve a actividade.  

 Certificado de inscrición no censo de empresarios, Profesionais e Retedores da Axencia Tributaria. 

 Contrato de constitución da sociedade civil, escritura acreditativa da comunidade de bens ou doutras entidades 

económicas sen personalidade xurídica (agrupacións de persoas físicas ou xurídicas). 

 No seu caso, escritura de constitución e os estatutos da persoa xurídica actualizados, inscritos no 

correspondente rexistro mercantil. 

 Acreditación dos poderes da persoa administradora, ou da que presenta a solicitude, no suposto, de non ser a 

mesma persoa. 

 NIF polas dúas caras ou NIE da persoa administradora e da persoa que presenta a solicitude en caso de non 

ser a mesma. 

 Certificado do número de conta bancaria a nome do beneficiario da subvención, emitido pola entidade 

financeira para o seu ingreso. 

Documentación a presentar en ambos os dous supostos anteriores: 

 Certificados de acharse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal da 

Administración Tributaria (AEAT), Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA), fronte á Seguridade Social (TGSS), e co 

Concello do Corgo e autorización para a consultado informe de vida laboral, asinado pola persoa interesada ou 

representante legal da persoa ou entidade solicitante. Cando a persoa interesada non é a mesma que a persoa que 

asina a solicitude deberá cumprimentarse o anexo da instancia para autorizar á consulta da vida laboral e estar asinado 

pola persoa interesada. 

 No caso de que a persoa física, xurídica, comunidade de bens, sociedade civil ou outra entidade sen 

personalidade xurídica, que realice a solicitude de subvención, tivese concedido un adiamento/fraccionamento de 

débedas coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, coa Axencia Estatal de Administración Tributaria ou coa Tesourería 

Municipal, deberá presentar coa solicitude, a resolución de concesión do mesmo xunto ao último certificado de carecer 

de débedas posterior á concesión do adiamento. 

 Declaración xurada asinada pola persoa interesada ou representante legal ou apoderado da persoa ou entidade 



solicitante segundo modelo. 

 

B) SUPOSTO DE AUTÓNOMOS QUE VIRAN REDUCIDO OS SEUS INGRESOS 

 NIF polas dúas caras ou NIE acompañado do pasaporte, no seu caso. 

 Certificado actualizado da situación no Censo de Actividades Económicas da Axencia Tributaria, na que se 

indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal e localidade onde se desenvolve a actividade.  

 Certificado de inscrición no censo de empresarios, Profesionais e Retenedores da Axencia Tributaria. 

 Informe de vida laboral, referido como mínimo, a 5 días anteriores á presentación da solicitude. 

 No seu caso, resolución/certificación de baixa no Réxime especial de autónomos ou Mutua Profesional 

correspondente. 

 No seu caso, declaración censal de baja presentada na Axencia Estatal Tributaria, no modelo 036 ou 037 

(debe quedar debidamente acreditada a súa presentación).  

 Certificado do número de conta bancaria a nome do beneficiario da subvención, onde efectuar o seu ingreso, 

emitido pola entidade financeira. 

- Autónomos que tributan por estimación obxectiva (módulos) 

 Declaración responsable dos ingresos correspondentes ao segundo semestre de 2019 e dos ingresos do 

primeiro semestre de 2020. 

- Autónomos que tributan por estimación directa 

 Libro de ingresos desglosado por trimestres do exercicio 2019. 

 Modelo 130 IRPF, empresarios e profesionais en estimación directa (pago fraccionado) do terceiro e cuarto 

trimestre de 2019. 

 Libro de ingresos do primeiro semestre do exercicio 2020, desglosado por trimestres . 

 Modelo 130 empresarios e profesionais en estimación directa (pago fraccionado) do primeiro e segundo 

trimestre de 2020. 

Documentación a presentar en ambos os dous supostos anteriores 

 Declaración xurada asinada pola persoa interesada ou representante legal ou apoderado da persoa ou entidade 

solicitante segundo modelo. 

 Certificados de acharse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal da 

Administración Tributaria (AEAT), Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA), fronte á Seguridade Social (TGSS), e co 

Concello do Corgo e autorización para a consultado informe de vida laboral, asinado pola persoa interesada ou 

representante legal da persoa ou entidade solicitante. Cando a persoa interesada non é a mesma que a persoa que 

asina a solicitude deberá cumprimentarse o anexo da instancia para autorizar á consulta da vida laboral e estar asinado 

pola persoa interesada. 

 

De acordo co disposto na Lei orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais, infórmaselle de 

que os datos facilitados serán tratados por esta entidade local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Ditos datos serán tratados 

de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos nos casos contemplados na lei. Comunícaselle que pode exercer os dereitos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, dirixíndose ao Concello do Corgo (A Portela s/n, 

27163, O Corgo, Lugo). 

 

 

 



MODELO DE DECLARACIÓN XURADA 

1.- SUPOSTO DE SUSPENSIÓN DE APERTURA DE LOCAIS OU ESTABLECEMENTOS MINORISTAS 

� Que coñece e acepta as bases da convocatoria. 
� Que a actividade desenvolvida se viu afectada polo peche de establecementos disposto polo RD 465/2020 de 17 de marzo, que 

modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo. 

� Que o beneficiario 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, e no 

Art. 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

� 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. 

� Que a persoa solicitante se compromete a declarar as axudas de minimis que lle foron concedidas por calquera proxecto durante os 

tres últimos exercicios fiscais, con indicación de importe, organismo, data de concesión e réxime de axudas en que se ampara, ou, no seu 

caso, declaración de non recibir ningunha; así como compromiso de comunicar, o máis axiña posible, as obtidas con posterioridade á 

presentación da solicitude. 

� Que a persoa solicitante comprométese á comunicación de subvencións concedidas con anterioridade á presentación da subvención coa 

mesma finalidade e o compromiso de comunicar, o máis axiña, posible as axudas obtidas con posterioridade á presentación da solicitude e 

antes da resolución da mesma. 

� Que no 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. 

2.- SUPOSTO DE AUTÓNOMOS QUE VIRAN REDUCIDO OS SEUS INGRESOS POR MOR DO COVID-19 

� Que coñece e acepta as bases da convocatoria. 

� Que a actividade desenvolvida sufriu unha reducción da facturación no primeiro semestre de 2020 de polo menos o 50%, en relación 

co efectuado no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma. 

� No caso de non levar de alta os 6 meses naturais, o solicitante realizará a mesma declaración referida ao tempo que estivese de alta o 

beneficiario.  

� Que o beneficiario asume o compromiso de destinar a subvención á finalidade prevista. 

� Que o beneficiario non está incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario e para ser receptor 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. 

� Que o beneficiario se compromete ao cumprimento das obrigas das persoas beneficiarias de subvencións, establecidas no artigo 14 da 

Lei 38/2003, de 17 de novembro. 

� Que a persoa solicitante se compromete a declarar as axudas de minimis que lle foron concedidas por calquera proxecto durante os 

tres últimos exercicios fiscais, con indicación do importe, organismo, data de concesión e réxime de axudas no que se ampara, ou, no seu 

caso, declaración de non recibir ningunha; así como compromiso de comunicar á maior brevidade as obtidas con posterioridade á 

presentación da solicitude. 

� Que a persoa solicitante se compromete á comunicación de subvencións concedidas con anterioridade á presentación da subvención 

coa mesma finalidade e o compromiso de comunicar á maior brevidade as axudas obtidas con posterioridade á presentación da solicitude e 

antes da resolución da mesma. 

 

 

O Corgo,             de                                    2020 

 

 

Asdo.: 

 (O interesado ou representante legal) 

 

 


