Concello de Rábade

ANEXO I.- INSTANCIA
SOLICITUDE DE AXUDA PARA FINANCIAR GASTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
PROTECCIÓN CONTRA A COVID-19

1. DATOS DO SOLICITANTE
NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL:

NIF/CIF:

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS:
TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

2. DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar en representación de alguén)
NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL:
NIF/CIF:
ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS:
TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

3. MEDIO POLO QUE DESEXA RECIBIR A NOTIFICACIÓN




Correo postal (poderán elixir esta opción as persoas que NON estean obrigadas a comunicarse electrónicamente
coa Administración conforme ao previsto no artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas).
Notificación electrónica (se elixe ou se atopa obrigado a esta opción, comprobe que está previamente dado de
alta na SEDE ELECTRÓNICA MUNICIPAL https://rabade.sedelectronica.gal)

4. ACTUALIZACIÓN QUE SOLICITA
Que ao amparo da Convocatoria efectuada polo Concello de Rábade, presenta solicitude e a documentación necesaria para
optar ás devanditas axudas para financiar os gastos de material de protección fronte ao COVID-19
5. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR
Persoa física (traballador autónomo e profesional): Fotocopia do DNI ou NIE do solicitante.
☐ Persoas xurídicas (empresas):
☐ DNI Representante legal.
☐ CIF da empresa.
☐ Escritura de Constitución e modificacións posteriores.
☐ Copia do poder acreditativo do representante legal da empresa (poder notarial de representación da empresa ou estatutos
da mesma a condición de que se reflicta neles a persoa autorizada á súa representación).
☐ Declaración censual de alta na AEAT, Modelos 036 e 037. Censo de empresarios, profesionais e retenedores.
☐ Certificados actualizados de estar ao corrente das súas obrigacións tributarias coa Facenda Pública estatal (AEAT), así
como coa Seguridade Social.
☐ Facturas e xustificantes de pago conforme aos requisitos descritos na Base 9.1.5.
☐ Documento acreditativo de conta bancaria, da que será titular o beneficiario da subvención.
6. ACREDITACIÓN DO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS
Declaracións responsables:
A persoa abaixo asinante, no seu propio nome ou en representación de persoa interesada ou entidade que se indica, declara
que todos os datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
☐ Son certos os datos consignados na presente solicitude, comprometéndose a probar documentalmente os mesmos cando
se lle requira para iso.
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Igualmente, a persoa abaixo asinante declara coñecer que no caso de falsidade nos datos e/ou na documentación achegados
ou ocultamento de información, da que poida deducirse intención de engano en beneficio propio ou alleo, poderá ser excluída
deste procedemento, ser obxecto de sanción e, no seu caso, os feitos poñeranse en coñecemento do Ministerio Fiscal por se
puidesen ser constitutivos dun ilícito penal.
Así mesmo, poderá indicar os documentos achegados anteriormente ante este Concello sinalando a data e rexistro de
presentación:
☐........................................................................................................
☐........................................................................................................
☐........................................................................................................
7. INFORMACIÓN SOBRE PRAZOS E PROCEDEMENTO
Onde presentar a solicitude.
Pode presentar este formulario ou solicitude a través da sede electrónica ou presencialmente no Rexistro Xeral do Concello de
Rábade situado na Praza do 28 de maio, s/n. Rábade.
Prazo de resolución
O Concello de Rábade informará das xestións realizadas no prazo máximo de dous meses. As diversas notificacións que se
realicen no curso do presente procedemento publicaranse no Taboleiro de Anuncios do Concello de Rábade da sede
electrónica municipal.
Efectos do silencio.
O vencemento do prazo máximo sen notificarse resolución expresa, lexitima ao interesado ou interesados para entendela
desestimada por silencio administrativo.
8. INFORMACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (INFORMACIÓN BÁSICA).
De conformidade co establecido na normativa de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, Lei Orgánica 3/2018, de 5
de decembro, informámoslle que os datos persoais recabados desta solicitude serán tratados para a tramitación da mesma,
baixo a responsabilidade da área tramitadora do procedemento instado, para os fin indicados polo Concello de Rábade. O
tratamento de datos queda lexitimado por obriga legal e o consentimento das persoas interesadas. Así mesmo,
comunicámoslle que o responsable do tratamento e destinatario da información é o CONCELLO DE RÁBADE. Pode contactar
co responsable do tratamento, para solicitar máis información sobre o tratamento dos seus datos, así como exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, portabilidade de datos, limitación e oposición e revogación do consentimento, en Plaza do
28 de maio s/n, RÁBADE. LUGO
9. LUGAR, DATA E FIRMA.
En Rábade, a _______ de _______ de 2021.

(Firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE RÁBADE.
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ANEXO II.- DECLARACIÓN RESPONSABLE
SOLICITUDE DE AXUDA PARA FINANCIAR GASTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
PROTECCIÓN CONTRA A COVID-19
1. DATOS DO SOLICITANTE
NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL:

NIF/CIF:

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS:
TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

2. DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar en representación de alguén)
NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL:
NIF/CIF:
ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS:
TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE
Formula Declaración Responsable relativa a:
Primeiro. - Que o solicitante acepta as presentes bases e reúne os requisitos para obter a condición de beneficiario.
Segundo. - Que solicitante non se atopa incurso en ningunha das causas de prohibición que se definen no artigo 13 da Lei
38/2008, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións
Terceiro. - Que o solicitante se atopa ao corrente de pago das súas obrigacións coa facenda municipal do Concello de
Rábade.
Cuarto. - Que o solicitante non ten pendente obrigación algunha por reintegro de subvencións e de que xustificou as
subvencións concedidas, no seu caso, en exercicios anteriores.

4. INFORMACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (INFORMACIÓN BÁSICA).
De conformidade co establecido na normativa de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, Lei Orgánica 3/2018, de 5
de decembro, informámoslle que os datos persoais recabados desta solicitude serán tratados para a tramitación da mesma,
baixo a responsabilidade da área tramitadora do procedemento instado, para os fin indicados polo Concello de Rábade. O
tratamento de datos queda lexitimado por obriga legal e o consentimento das persoas interesadas. Así mesmo,
comunicámoslle que o responsable do tratamento e destinatario da información é o CONCELLO DE RÁBADE. Pode contactar
co responsable do tratamento, para solicitar máis información sobre o tratamento dos seus datos, así como exercer os dereitos
de acceso, rectificación, supresión, portabilidade de datos, limitación e oposición e revogación do consentimento, en Plaza do
28 de maio s/n, RÁBADE. LUGO
5. LUGAR, DATA E FIRMA.
En Rábade, a _______ de _______ de 2021.

(Firma)
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