ANEXO I

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TR341Q

SOLICITUDE

BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF
NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

Nº INSCRICIÓN NA S.S.

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO
CNAE

DATA DE INICIO DA ACTIVIDADE

ACTIVIDADE ECONÓMICA (descrición)

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de
Galicia-Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓBIL

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

MEMORIA DESCRITIVA DA NECESIDADE DO SERVIZO OU ACTIVIDADE

ESTE FORMULARIO SÓ PODERÁ PRESENTARSE NAS FORMAS PREVISTAS NA SÚA NORMA REGULADORA

PROCEDEMENTO

ANEXO I
(continuación)

1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

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:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

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. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
4. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
6. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
7. Que non foi excluído/a do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o establecido no artigo 46.2
do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
1. Documentación xeral
Certificación da entidade prestadora do servizo/actividade, na cal conste a súa idoneidade para a prestación deste e o contido da dita
prestación.
No caso de estar realizando o servizo, facturas e o seu correspondente xustificante bancario do seu pagamento, de non ser así facturas pro
forma (anexo II).
PRESENTADO

CÓD. PROC.

ANO

Poder suficiente para actuar en nome da persoa solicitante, se é o caso.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta das administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os ditos documentos.
DNI ou NIE da persoa solicitante.
DNI ou NIE da persoa representante.
Vida laboral do traballador autónomo.
IRPF da persoa solicitante correspondente ao exercicio do ano anterior desta convocatoria.
Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Seguridade Social.
Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Administración Tributaria de Galicia.
Certificación de estar ao día coa Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Opóñome a
consulta

ESTE FORMULARIO SÓ PODERÁ PRESENTARSE NAS FORMAS PREVISTAS NA SÚA NORMA REGULADORA

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

ANEXO I
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 11 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa
convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento TR341Q).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de

de

ESTE FORMULARIO SÓ PODERÁ PRESENTARSE NAS FORMAS PREVISTAS NA SÚA NORMA REGULADORA

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun
correo electrónico a lopd.industria@xunta.gal

