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Notificación Postal Notificación Telemática 

DATOS DA SOLICITUDE 

ACTUANDO 

Actuando en nome propio Representando, en calidade de 

DATOS DO INTERESADO 

 
 

 
 

 

 

NIF Nome Primeiro Apelido Segundo Apelido 

Teléfono Correo Electrónico Notificar a 

   

Domicilio de Notificación 

 
Código Postal Concello Provincia 

 

 

 
Tipo de Representante: 

Posibles valores: (Representante Legal, Titor Legal, Heredeiro Legal, Alcalde / Concelleiro Delegado, REA - 
Rexistro Electrónico de Apoderados, Outros, Certificado de Representación) 

 

NIF Nome Primeiro Apelido Segundo Apelido 

   
Correo Electrónico 

CANLE DE NOTIFICACIÓN 

Teléfono 



 

Actividade afectada polo peche de establecementos 
disposto no RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica 
o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo. 

Sen máis traballadores que o propio 
solicitante. 

 
Con ata catro traballadores inclusive ademais 
do solicitante. 

 
Con ata nove traballadores inclusive ademais 
do solicitante. 

Actividade que ten sufrido unha reducción da súa 

facturación durante o mes seguiente á declaración do 

estado de alarma de polo menos o 50%, en relación 

coa media efectuada no semestre natural anterior á 

declaración do estado de alarma. 

Sen máis traballadores que o propio 
solicitante. 

 
Con ata catro traballadores inclusive ademais 
do solicitante. 

 
Con ata nove traballadores inclusive ademais 
do solicitante. 
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Tlf. 981 770 011 - correo@betanzos.gal 

 
Solicitude Programa Reactiva 

 
 

  DATOS DA ACTIVIDADE  
 
 
 

Epígrafe 
 

 
 
 
 
 

Nome comercial da actividade 
 

 
 
 
 

  AXUDA QUE SE SOLICITA  
 

Sinalar a opción desexada 

 
 
 

Epígrafe do IAE segundo o Real Decreto Lexislativo 1175/1990 de 28 de 
setembro (BOE 234 de 29 de setembro de 1990). 



 

Persoa física 
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  DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTA  
 
 

 

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

Certificado actualizado da 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 

 

Resolución/certificación da alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou réxime correspondente. 

No caso de non autorizar ao Concello de Betanzos a obter as certificacions das administracions tributarias 
correspondentes e o Tesouro da Seguridade Social, no que se certifica que a entidade está ao corrente coas 
súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social ao momento de recoñecer as obrigas e ordenar os pagos das 
subvencions, deberá presentar certificados de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias 
coa Facenda estatal (AEAT) coa Facenda autonómica (ATIGRA) e coa Tesoureiría Xeral da Seguridade  
Social (TGSS). Este requisito debe cumprirse dende a data de presentación da solicitude ata a data de pago 
da subvención, no seu caso. 

 
Certificado de conta bancaria que acredite o número e a titularidade da conta na cal efectuar o ingreso da 
subvención. 

No caso de ter traballadores ao seu cargo, Informe de Vida Laboral da Empresa expedido pola Tesoureiría da 

Seguridade Social no que se figure o número de traballadores a data 14 de marzo de 2020. 

Naqueles casos nos que o autónomo non se vise afectado polo peche do seu establecemento, segundo o 

disposto no RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo, pero  

teña sufrido unha reducción da súa facturación durante o mes seguinte á declaración do estado de alarma de 

polo menos o 50%, con relación á media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de 

alarma, acreditación de tal circunstancia mediante a aportación da información contable que o xustifique 

dende os 6 meses previos á declaración do estado de alarma (14 de marzo de 2020) ata a data de 

presentación da solicitude de subvención. 

Cando o autónomo non leve de alta os 6 meses naturais esixidos para acreditar a reducción dos ingresos, a 

valoración llevarase a cabo tendo en conta o periodo de actividade. 

Cuando o solicitante non estea obrigado a levar os libros que acreditan o volumen da súa actividade, deberá 

acreditar a reducción de polo menos o 50% esixida por calquera medio de proba admitido en dereito. 

No caso de que o solicitante actúe con representante, deberase aportar documento que acredite o 

apoderamento correspondente. 

No caso de que a persoa física que realice a solicitude da subvención tivese concedido un 
aprazamiento/fraccionamiento de deudas coa Tesorería Xeral da Seguridade Social, coa Axencia Estatal de 
Administración Tributaria ou coa Tesoureiría Municipal, deberá presentar coa solicitude a resolución de 
concesión do mesmo xunto ao último certificado de carecer de deudas posterior á concesión do 
aprazamento/fraccionamento. 
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Persoas xurídicas, sociedades civís, comunidades de bens e outras entidades económicas sen 

personalidade xurídica 

Concello de Betanzos 

Praza Galicia, 1 15300 Betanzos - A Coruña 
Tlf. 981 770 011 - correo@betanzos.gal 

 
 
 
 

  DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTA  
 
 

 

NIF da persoa xurídica, sociedade civil, comunidade de bens ou outra entidade económica sen personalidade 
xurídica 

Certificado actualizado da 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 

No caso de non autorizar ao Concello de Betanzos a obter as certificacions das administracions tributarias 
correspondentes e o Tesouro da Seguridade Social, no que se certifica que a entidade está ao corrente coas 
súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social ao momento de recoñecer as obrigas e ordenar os pagos das 
subvencions, deberá presentar certificados de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias 
coa Facenda estatal (AEAT) e coa Tesoureiría Xeral da Seguridade Social (TGSS). Este requisito debe 
cumprirse dende a data de presentación da solicitude ata a data de pago da subvención, no seu caso. 

 
Certificado de conta bancaria que acredite o número e a titularidade da conta na cal efectuar o ingreso da 
subvención. 

No caso de ter traballadores ao seu cargo, Informe de Vida Laboral da Empresa expedido pola Tesoureiría da 

Seguridade Social no que se figure o número de traballadores a data 14 de marzo de 2020. 

Contrato de constitución da sociedade civil, comunidade de bens, ou outras entidades económicas sen 

personalidae xurídica. 

Escritura de constitución e estatutos da persoa xurídica actualizados e e inscritos no correspondente Rexistro. 
 

Acreditación dos poderes da persoa administradora e da que presenta a solicitude, no caso de non ser a 
mesma. 

DNI polas dúas caras ou NIE acompañado do pasaporte, no seu caso, da persoa administradora e da que 
presenta a solicitude, no caso de non ser a mesma. 

Alta no réxime da Seguridade Social correspondente da persoa administradora. 

 
Naqueles casos nos que o solicitante non se vise afectado polo peche do seu establecemento, segundo o 

disposto no RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo, pero  

teña sufrido unha reducción da súa facturación durante o mes seguinte á declaración do estado de alarma de 

polo menos o 50%, con relación á media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de 

alarma, acreditación de tal circunstancia mediante a aportación da información contable que o xustifique 

dende os 6 meses previos á declaración do estado de alarma (14 de marzo de 2020) ata a data de 

presentación da solicitude de subvención. 

Cando o solicitante non leve de alta os 6 meses naturais esixidos para acreditar a reducción dos ingresos, a 

valoración llevarase a cabo tendo en conta o periodo de actividade. 

Cuando o solicitante non estea obrigado a levar os libros que acreditan o volumen da súa actividade, deberá 

acreditar a reducción de polo menos o 50% esixida por calquera medio de proba admitido en dereito. 
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De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos 
Dereitos Dixitais, informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de 
poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser 
cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, 
rectificación,supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, usando o procedemento 
de Exercicio de Dereitos da Sede Electrónica. 

(Máis Información) 

Concello de Betanzos 
Praza Galicia, 1 15300 Betanzos - A Coruña 
Tlf. 981 770 011 - correo@betanzos.gal 

 
 
 
 

  DATA E SINATURA  
 

EN , A DE DE  2020 
 
 
 

 
asinado 
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  ANEXO I : DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 

 
O SOLICITANTE DECLARA DE XEITO RESPONSABLE OS SEGUINTES ASPECTOS : 

 

 
 Que pertence a un dos colectivos benecifiarios desta axuda segundo o artigo 4 das bases reguladoras da mesma. 

 Que a actividade desenvolvida resultou afectada polo peche do seu establecemento, segundo o disposto no RD 

465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo, ou que non sendo este o 

caso teña sufrido unha reducción da súa facturación durante o mes seguinte á declaración do estado de alarma 

de polo menos o 50%, con relación á media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de 

alarma ou no seu caso, de non levar de alta os seis meses naturais esixidos para a acreditar a reducción de 

ingresos, durante o periodo de alta. 

 Que a actividade afectada polo peche do establecemento disposto polo estado de alarma non se compensou  

por un incremento da facturación derivado dun aumento de volume de negocio online ou telefónico do solicitante. 

 Que conoce e acepta as bases da convocatoria. 

 Que non se atopa incurso en ningunha das circunstancias recollidas nos artigos 13.2 e 13.3 da Ley 38/2003, de 

17 de novembro, Xeral de Subvencións, i en particular, estar ao corrente no cumprimiento das súas obrigas 

tributarias coa Facenda estatal (AEAT) e coa Tesoureiría Xeral da Seguridade Social (TGSS). Este requisito 

debe cumprirse dende a data de presentación da solicitude ata a data do pago da subvención. 

 Que non ten deuda algunha pendente co Concello de Betanzos na data da proposta da concesión da axuda e do 

seu pago (este último requisito será comprobado de oficio pola administración municipal). 

 Que no caso de que o solicitante sexa unha persoa física (autónomo) non traballa ademais por conta allea. 

 Que non está incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiaria e para ser receptora do pago. 

 Que se compromete á comunicación de subvencións concedidas con anterioridade á presentación da 

subvención coa mesma finalidade e o compromiso de comunicar á maior brevidada posible as axudas obtidas 

con posterioridade á presentación da solicitude e antes da resolución da mesma. 

 
 
 
 

EN , A DE DE  2020 
 
 
 

 
asinado 
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