
 
 
 

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO 
CONVOCATORIA DE AXUDAS A SECTORES AFECTADOS POLA SITUACIÓN PANDÉMICA DO 
CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS AC001 SOLICITUDE 

 
 (Datos da persoa solicitante cando pode ser unha persoa física ou xurídica) 

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 

   

 

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito) 
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

 
 

   

 
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico ou teléfono facilitado a seguir 
CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO MÓVIL 

  

 

 
  (Datos bancarios) 

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       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I e ANEXO II 
(Documento único) 



 
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA: 

1. 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 

  

  

  

 

2. Que, en relación coas axudas de minimis: 

□ Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis. 

□ Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan: 

ORGANISMO ANO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE 

    

    

    

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións públicas 

ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración. 

 

3. Coñecer e aceptar integramente o contido das bases desta convocatoria, cumprindo a totalidade de requisitos que nelas se recollen. 

4. Que o local do desenvolvemento da actividade se atopa no termo municipal de Salceda de Caselas. 

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

6. Que a actividade estivese pechada durante o ano 2020/2021 debido ás medidas restritivas de protección fronte ao Covid19 ou que a actividade 

non estivera obrigada ao peche pero tivese unha baixada de facturación igual ou superior ao 30%, no ano 2020 con respecto do ano 2019. 

No caso de non poder realizarse a comparativa anterior por tratarse dunha empresa creada no ano 2020, realizarase a comparativa entre o trimestre 

de maior e o de menor facturación do ano 2020 para realizar o cálculo da baixada de facturación igual ou superior ao 30%. 

No caso de ser unha empresa creada no ano 2021, a comparativa será entre o mes de maior e o de menor facturación do ano 2021. 

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

8. Que manterá a alta no seu réxime de Seguridade Social, por un mínimo de 3 meses dende a recepción desta subvención. 

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

10. Que a persoa solicitante reúne os requisitos para ser microempresa de conformidade co Anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, 

do 17 de xuño de 2014. 

 

 

- Autorizo ao concello de Salceda de Caselas para que solicite, en calquera momento da tramitación da subvención, certificación de atoparse ao 

corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa AEAT, Seguridade Social e co Concello de Salceda de Caselas, e a súa situación no censo de 

actividades económicas da AEAT. 

 

☐SI   ☐ NO 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 
□ NIF/CIF/NIE da persoa física ou xurídica titular da actividade 
□ Alta como autónomo na Seguridade Social (RETA) 
□ Certificación censal actualizado 
□ Certificado de titularidade de conta bancaria 
□ Modelo 390 dos anos 2019 e 2020 
□ Modelo 130 dos cuartos trimestres dos anos 2019 e 2020 
□ Libro rexistro de facturas emitidas dos períodos a comparar 
□ Facturas e os seus xustificantes bancarios de pago por un importe superior á cantidade solicitada de subvención 
□ Outros documentos acreditativos: 
 
 
 
 
 

 

(Texto informativo básico sobre a protección de datos persoais.) 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Concello de Salceda de Caselas 

Finalidades do tratamento Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo. Os 
datos persoas non serán comunicados a un terceiro, a non ser que deban facilitarse en cumprimento dunha 
obriga legal.  

Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos a esta 
Entidade.  
 

Destinatarios dos datos As Administracións públicas no exercicio das súas competencias. Os datos persoais non serán comunicados a 
un terceiro, a non ser que deban facilitarse en cumprimento dunha obriga legal. 
 

Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán retirar o consentimento 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 dpd@salcedadecaselas.gal. 
Infórmaselle do dereito para presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, rúa 
Jorge Juan, 6, 28002 Madrid (www.agpd.es) 
 

Contacto coa persoa delegada de 
protección de datos e máis 
información 

Praza do Concello, 12, 36470 Salceda de Caselas (Pontevedra), tamén dirixindo e-mail a: 

secretariaalcaldia@salcedadecaselas.gal ditas solicitudes deberán ser dirixidas a Delegada de Protección 

Datos, facendo referencia ao dereito que pretende exercer e achegando copia do seu DNI/NIF ou documento 

que o/a identifique. 

 
 
(Cadro de sinatura) 

[SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE] 
 
 
 

Lugar e data 
Salceda de Caselas ,  de  de   

 
 

 

http://www.agpd.es/
mailto:secretariaalcaldia@salcedadecaselas.gal

