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ANEXO II. SOLICITUDE DE AXUDAS A ACTIVIDADE ECONÓMICA DOS AUTÓNOMOS E

MICROEMPRESAS AFECTADOS POLO R.D. 926/2020, DE 25 DE OUTUBRO DE 2020  

1.- DATOS DO/DA SOLICITANTE 

DNI/NIE/CIF: 
Apelidos e nome/Razón social: 
Enderezo: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

2.- DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Enderezo:  
Teléfono: 
Correo electrónico: 

Autorizo a notificación electrónica como medio de notificación preferente

3.- DATOS DO ESTABLECEMENTO OU LOCAL 

Actividade económica: 
Epígrafe IAE: 
Código CNAE: 
Enderezo fiscal/actividade: 
Persoa autónoma   
Microempresa 
Representante Mircroempresa/DNI: 

4.- AUTORIZACIÓNS 

1.- Para que solicite en calquera momento da tramitación da subvención certificación de atoparse ao 
corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa AEAT, ATRIGA, Seguridade Social e co Concello de 
Arteixo, e a súa situación no censo de actividades económicas da AEAT.  Si  Non. 

2.- Que aos efectos da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía 
dos dereitos dixitais, o representante legal asinante deste documento, así como calquera outra persoa 
cuxos datos se recollan no mesmo, autoriza ao Departamento de Promoción Económica, a incorporar estes, 
ou aqueles outros dos que tivera coñecemento como consecuencia da relación iniciada, a un ficheiro 
automatizado responsabilidade do Concello de Arteixo que ten por finalidade dar cumprimento as funcións a 
realizar dentro do proceso de trámite, xestión, concesión e pagamento encomendados pola Lei 38/2003, 
Xeral de Subvencións e normativa de desenvolvemento, así como para a xestión doutros servizos ou 
programas de iniciativa municipal do seu posible interese. Ése, así mesmo, consciente de que o datos 
facilitados poden resultar obrigatorios para a xestión e tramitación do expediente, comprométese a 
comunicar no menor prazo de tempo posible ao Departamento de Económica, calquera variación dos datos 
manifestados co fin de poder proceder a súa actualización. O Departamento de Promoción Económica, en 
tanto non se comunique o contrario, entenderá que os datos proporcionados son exactos e actuais. 
Por parte de representante legal asinante ou calquera outro interesado poderanse exercitar os dereitos que 
lle asisten de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma legalmente prevista, remitindo 
comunicación ao Departamento de Promoción Económica. 
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Advertindo das responsabilidades legais que se derivan por falsidade en documentos administrativos e, en 
particular, a esixencia do reintegro da subvención máis os intereses de demora correspondentes, sen 
prexuízo da tramitación do correspondente expediente.  Si  Non 

5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Que a actividade é desenvolvida por unha persoa autónoma ou microempresa (segundo Anexo I do 
Regulamento UE Nº651/2014 da Comisión, de 17 de xuño de 2014).

Que actividade esta dentro do termo municipal de Arteixo e se atopa dentro dos epígrafes sinalados no 

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 apartado 5 do artigo 34 da mesma.

Que a persoa solicitante se encontra ao corrente das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT), coa Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA), coa Tesourería Xeral da 
Seguridade Social (TXSS) e co Concello de Arteixo. 

Que a persoa solicitante 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 á comunicación das subvencións concedidas con anterioridade 
á presentación da subvención coa mesma finalidade e o compromiso de comunicar á maior brevidade 
posible as axudas obtidas con posterioridade á presentación da solicitude e antes da resolución da mesma,
sen que en ningún caso, no seu conxunto, superen o 100% dos gastos subvencionables.

6.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR. 

No caso de persoa física autónoma:

DNI/NIE.
Autorización de comprobación de datos de alta no Censo de Obrigados Tributarios e alta no Imposto de 

Actividades Económicas, ou aportación, no caso de non autorizar a súa comprobación.
Resolución/certificación de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, en calquera outro 

réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional 
correspondente.

Modelo de designación de conta bancaria (DCB).

No caso de microempresa:

CIF da sociedade.
Certificado actualizado de Situación Censal.
Escritura/contrato de constitución.
DNI/NIE e poder da persoa administradora.
Modelo de designación de conta bancaria (DCB).

En Arteixo, a ____ de _______________ do 2020 

Asdo. 
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