
Anexos á convocatoria

ANEXO I. CONVOCATORIA DE AXUDAS AMES PROGRESA DIRIXIDAS AO MANTEMENTO DO EMPREGO E DO
TECIDO EMPRESARIAL LOCAL.

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN

Datos de identificación da persoa solicitante

DNI/ CIF: Nome e apelidos/ Razón Social:
Enderezo Completo:
Código Postal: Municipio:
Teléfono: E-mail:
Nome comercial da empresa/establecemento:
Enderezo completo da empresa/ establecemento:
Ambito material segundo o establecido na base 5º da convocatoria:

Tendo  coñecemento  das  liñas  de  axudas  “Ames  Progresa”,  convocada  polo  Concello  de  Ames,  ao  abeiro  desta
convocatoria,

SOLICITO a concesión da seguinte contía en concepto de axuda para financiar os gastos de mantemento en que teño
incorrido durante o período que vai do 1 xaneiro de 2021 ao 31 de outubro de 2021.

AXUDA BÁSICA SOLICITADA1 €

En ................................................., ......... de …............... de  

(Asdo. pola persoa beneficiaria)

1
 O importe máximo a solicitar é de 1.500,00€. 



ANEXO II. CONVOCATORIA DE AXUDAS AMES PROGRESA DIRIXIDAS AO MANTEMENTO DO EMPREGO E DO
TECIDO EMPRESARIAL LOCAL

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./D.ª___________________________________________,  con  DNI  __________________  en  representación  da

empresa/empregador _____________________________________  con (NIF/CIF:______________)

Declara responsablemente
1. Que a persoa solicitante COÑECE E ACEPTA as bases da convocatoria  Ames Progresa,  promovida polo

Concello  de Ames e que non está incursa en ningunha causa de incompatibilidade ou incapacidade para
contratar e percibir subvencións da administración pública

2. Que a persoa solicitante ten ao corrente as súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social,  e non está
incursa en ningunha outra causa que supoña ou poida supoñer obstáculo legal para o seu acceso á condición
de beneficiaria dunha achega ao abeiro da presente convocatoria.

3. Que a entidade á que representa a persoa solicitante se somete ás actuacións de comprobación e á achega da
documentación que o Concello de Ames poida acordar para comprobar que as actuacións ás que se dedica a
subvención, no caso de ser concedida, se corresponden cos fins para os que se solicita.

4. Que a persoa solicitante asume o compromiso de destinar a subvención á finalidade prevista
5. Que a persoa solicitante non está incursa nas prohibicións para obter a condición de beneficiaria e para ser

receptora do pagamento establecido na Lei 38/2003, de 17 de novembro e, en concreto, nos apartados 2 e 3
do artigo 13 e o apartado 5 do artigo 34.

6. 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. 

7. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas, declara:

 Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para a mesma finalidade e concepto para o que se☐
solicita esta subvención.

 Si se solicitou e ou concedeu outras axudas para mesma finalidade e concepto para o que se solicita a☐
subvencións.

CONCEPTO DA AXUDA S(solicitada)
C(concedida)
P(presentada)

IMPORTE ADMINISTRACIÓN OU
ENTIDADE CONCÉDENTE

8.. Que en relación as axudas de minimis, declara:

 Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda de minimis.☐
 Si se solicitou e ou concedeu outras axudas para mesma finalidade e concepto para o que se solicita a☐

subvencións

Así mesmo:

 ☐ SI autoriza ao Concello  de Ames para comprobar  en calquera fase do procedemento a veracidade da anterior
declaración tanto na Axencia Estatal da Administración Tributaria como na Tesourería Xeral da Seguridade Social( en
caso de que non autorice deberá achegar a este anexo os certificados indicados.

  ☐ NON autoriza ao Concello de Ames para comprobar en calquera fase do procedemento a veracidade da anterior
declaración tanto na Axencia Estatal da Administración Tributaria como na Tesourería Xeral da Seguridade Social( en
caso de que non autorice deberá achegar a este anexo os certificados indicados.

En ..................................., ......... de …............... de 2021.

(Asdo. pola persoa solicitante)



ANEXO III. CONVOCATORIA DE AXUDAS AMES PROGRESA DIRIXIDAS AO MANTEMENTO DO EMPREGO E DO
TECIDO EMPRESARIAL LOCAL.

DNI/ CIF: Nome e apelidos/ Razón Social:
Enderezo Completo:
Código Postal: Municipio:
Teléfono: E-mail:
Nome comercial da empresa/establecemento:
Enderezo completo da empresa/ establecemento:

DECLARO:

b) Que a relación de gastos  de mantemento para os  que se solicita  a  subvención  é a que se reproduce a
continuación:

GASTOS EFECTUADOS
Provedor

(Denominación e
CIF)

Nº de
factura

Data de
Expedición

Concepto Importe sen IVE Data de Pago

Total Gastos

En ..................................., ......... de …............... de 2021.

(Asdo. polo beneficiario)

Aclaración Xustificación de Gastos

- Transferencia bancaria (resgardo da orde de transferencia o de do notificación de domiciliación 
realizada, extracto de conta corrente no que figure o cargo da transferencia selada pola entidade 

bancaria ou certificado orixinal emitido pola entidade bancaria).
- Pago por cheque nominativo (copia do cheque emitido o nome do provedor)
- Pago por tarxeta (documento de cargo bancario selado pola entidade bancaria, sempre a nome do 
beneficiario/a).
- Pago en efectivo: recibí do provedor sobre factura con data, sinatura e selo, só para importes de

escasa contía ata un máximo de 150 euros (non acumulables), segundo Bases de Execución do Concello de
Ames.

Os beneficiarios das subvencións deben utilizar,  con carácter  xeral,  formas de pagamento a terceiros que
poidan  acreditarse  documentalmente  (tarxetas  bancarias  de  crédito  ou  débito,  talóns  nominativos,
transferencias bancarias,...) e só excepcionalmente poderán utilizar o pagamento en metálico cando non sexa
posible outra forma alternativa, e en todo caso para gastos non superiores a 150 €.


