
                                                                                                        

Nº EXPEDIENTE

NOME DA EMPRESA

ANEXO I

SOLICITUDE

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS
Convocatoria 2012

DATOS DO/A SOLICITANTE

Apelidos e nome:                              DNI/NIF: 

en calidade de:                        da empresa:  NIF:

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

Enderezo: Nº: Piso: C.P.:

Localidade: Correo electónico: Teléfono:

EXPOÑO:

Que á vista do acordo da Xunta de Goberno Local de data , relativo á aprobación das Bases e a 

convocatoria para o ano 2012 do “Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas”, e despois de  

coñecer e aceptar as súas bases reguladoras,

DECLARO:

□ Que ACEPTO as actuacións de comprobación e seguimento que se leven a cabo pola Comisión de  

Valoración, segundo o estipulado nas bases da convocatoria para o ano 2012 do “Programa de Axudas á  

Creación de Empresas”, aprobadas pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de data  

□ Que ACEPTO o  correo electrónico indicado como medio de notificación e infomación das accións que  

resulten da presente axuda municipal que solicito.

SOLICITO:

A concesión da/s correspondente/s axuda/s para a creación de empresas, por importe total de  

…………………. euros, dacordo co especificado nas bases da convocatoria.

A Estrada,  ...  de  ….……… de  2012

(Sinatura do/a solicitante ou persoa que o representa)

É imprescindible cubrir os datos de notificación, asinala solicitude, marcar cunha X as DECLARACIÓNS e numerar  
todas as follas  presentadas.

  A participación nesta subvención implica aceptar a utilización dos datos persoáis das persoas candidatas ,a Concellería  
de Promocion Economica exclusivamente para os fins que se definen nas bases da Convocatoria desta axuda  
 cumprindo os requisitos establecidos no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo  
que se aproba o regulamento da Lei 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter personal (LOPD).

CONCELLERÍA DE PROMOCION ECONOMICA
                        CONCELLO DA ESTRADA                            
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Nº EXPEDIENTE

NOME DA EMPRESA

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA SOLICITUDE (inescusablemente)

A solicitude  (Anexo I)  ir á acompañada da seguinte documentación ( orixinal  ou copia compulsada  
previamente no Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego do concello, 4ª planta) debidamente cuberta:

Declaración xurada do cumprimento dos requisitos segundo o punto 1.2 e 1.3 da base 1ª de dita  
subvención (Anexo II) 

Ficha de solicitude de transferencia bancaria (Anexo III).

Declaración xurada das axudas solicitadas e/ou concedidas para esta actividade en concreto (Anexo IV).

Memoria xustificativa do proxecto empresarial (Anexo V).

Actividades emerxentes ou novos filóns de emprego (Anexo VI), no seu caso.

Relación de facturas presentadas dos gastos subvencionables recollidos na Base 1ª, punto 1.4  (Anexo 
VII) acreditando o pago das mesmas mediante orixinal ou copia compulsada da  transferencia bancaria. 

Certificados de estar ao corrente nas súas obrigas coa Seguridade Social, coa Consellería de Facenda e a  
AEAT(Agencia Estatal de Administración Tributaria) e co Concello  da sociedade e de todos/as os/as soci@s.

NIF/DNI da empresa/empresario/a individual e dos socios/as/comuneros/as e,  no seu caso, copia do  
contrato/escritura de constitución da empresa debidamente inscrita no Rexistro Mercantil.

Alta no IAE da empresa ou empresario/a individual que solicita a axuda e, no caso das Sociedades  
Limitadas de Nova Empresa (SLNE) o documento único electrónico (DUE). 

Alta no correspondente réxime da  Seguridade Social  e vida laboral  dos/as empresarios/as  
traballadores/as que cree/n o/s seu/s propio/s posto/s de traballo/s.

Facturas dos gastos  para os que se solicitou a subvención xunto coa poliza do seguro e contrato de  
aluguer, no seu caso. No caso de licenzas deberá indicar a cuantía aboada.

Solicitude de licenza de apertura e licenza de obras,  cando sexa necesario para o desenvolvemento da 
actividade.

Documentación a presentar para a avaliación (punto 1.5 das bases):
Certificado emitido polo concello de ILE ou declaración da súa obtención.

Certificados que demostren a situación social dos promotores autoempregados  (certificado de  
discapacidade, acreditación da pertenza a colectivos en risco ou situación de exclusión social e das  
persoas que esgoten a súa prestación de desemprego ou subsidio,  no seu caso).

No caso de  contratación: 
 1. DNI e vida laboral das persoas traballadoras contratadas.
 2. Contrato/s de traballo, debidamente rexistrado/s na correspondente oficina do Servizo Público de  

Emprego (SPE).
 3. Alta na Seguridade Social das persoas traballadoras.

Calqueira medio que probe o emprego da língua galega na realización das actividades propias da empresa 
(páxina web, publicidade , …).

Certificados ou calquera documento que o/a solicitante estime oportuno para a súa avaliación.

Cando a solicitude non reúna os requisitos esixidos ou falte algún documento  que segundo a base 4ª resulte esixible,  
requerirase á/ás persoa/s interesada /s para q ue no  prazo de 10 días subsane a falla ou aporte os documentos  
preceptivos, con indicación de que, s i así non o fixera,  se lle tendrá por desistido  da súa solicitude, arquivándose ésta  
previa resolución que deberá ser dictada nos termos previstos na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das  
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Toda a documentación deberá presentarse numerada, con data, identificación da persoa solicitante e/ou da  
empresa e debidamente asinada, non sendo necesario presentar os DNIs compulsados. 

No caso de dúbida sobre a documentación aportada será a Comisión de Valoración quen decida.
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Nº EXPEDIENTE

NOME DA EMPRESA

ANEXO II

        DECLARACIÓN XURADA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS

Convocatoria 2012

Don/Dona .......................…………………………………., con DNI núm. ……..…..……, en  

representación da empresa ………..………………………., con NIF ………………, solicitante  

de subvención ao abeiro da convocatoria para o ano 2012 do “Programa de Axudas  

Municipáis á Creación de Empresas” do Concello da Estrada,  

DECLARA que dita empresa cumpre os requisitos da bases de dita axuda (puntos   1.2 e  

1.3 da base 1ª):

REQUISITOS DA EMPRESA SOLICITANTE (1.2. da base 1ª) SI NON

- Son un/ha empresario/a individual ou unha PEME

- A empresa iniciou a súa actividade entre o 1 de xanerio de 2012 ao 31 de outubro do 2012, ambos incluidos.

REQUISITOS DA EMPRESA SOLICITANTE (1.3. da base 1ª) SI NON

1- A miña empresa ten o enderezo fiscal e social na Estrada.

2- Creéi, como mínimo, o  meu propio posto de traballo ou o de un dos meus socios ( sempre que a/s persoas  
promotoras autoempregadas teñan, como mínimo, o 50% do capital social.).

3- É unha empresa de nova creación (non é unha transformación da forma xurídica).

4- A empresa é viable técnica, económica e financeiramente.

5- e 6 - A empresa e TODOS/AS os socios/as non teñen débedas coa Seguridade Social, coa Consellería  

de Economía e Facenda, coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), nin co Concello da Estrada..

7- O /s promotor/es da empresa non  desenvolver on igual ou similar actividade empresarial na mesma  

localidade, nos seis meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade.

 
.

8- Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario/a previstas no art. 10 da Lei  
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no art. 13 da Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de  
subvencións (no caso de sociedades, nin a sociedade nin os/as socios/as), segundo o estipulado nas  
bases da convocatoria.

Observacións:................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Coa solicitude INESCUSABLEMENTE deberá  achegar  dita declaración debidamente cuberta e asinada (deberá marcar  

TODAS as casillas cunha X na columna correspondente).

                                                                                                                                   A Estrada, .… de ………….. de 2012 
            

                                       Asdo: ………..........................................
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Nº EXPEDIENTE

NOME DA EMPRESA

ANEXO III

FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS

Convocatoria 2012

TITULAR DA CONTA DNI/NIF

ENDEREZO 

POBOACIÓN  (INDICAR C.P.) TELÉFONO

DATOS DA CONTA
CÓDIGO BANCO CÓDIGO SUCURSAL D.C. CÓDIGO DA CONTA

BANCO

ENDEREZO C.P. LOCALIDADE

CERTIFICO: 

Que os datos enriba reflectidos son correctos e corresponden ó título e número de conta do beneficiario/a.

                                                                                                          A Estrada, ..... de ………………….... de 2012

SINATURA DO/A SOLICITANTE                                        SINATURA E SELO DA ENTIDADE FINANCEIRA

Dito anexo deberá ter as sinaturas e selo correspondente para ser válido

                                                                                                                                                         Páx … de … 



Nº EXPEDIENTE

NOME DA EMPRESA

ANEXO IV

DECLARACIÓN XURADA DAS AXUDAS SOLICITADAS E/OU CONCEDIDAS

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS

Convocatoria 2012

D/Dna …………………………………..………………….., co DNI núm. ……..…..……, en  

representación da empresa ………………………………., con NIF. ………………, solicitante  

de subvención ao abeiro da convocatoria para o ano 2012 do “Programa de Axudas á  

Creación de Empresas” do  Concello da Estrada,

DECLARO:

Non ter solicitada ningunha outra axuda de administracións ou entidades públicas para a  

constitución como autónomo/a ou para a creación da empresa á que represento.

Ter solicitado e/ou concedida algunha sub vención de administracións ou entidades  

públicas para a constitución como autónomo/a ou para a creación da empresa á que  

represento.

Concepto axuda solicitada    Importe     Administración ou entidade pública    Orde regulación (1)

_____________________   ________   ____________________________    ______________

_____________________   ________  ____________________________     ______________

___________________   _______    __________________________   _____________

 Concepto axuda concedida   Importe     Administración ou entidade pública    Orde regulación (1)

_____________________   ________   ____________________________    ______________

_____________________   ________  ____________________________     ______________

___________________   _______    __________________________   _____________

   

A Estrada, .… de ………….. de 2012 

                                       Asdo: ………..........................................
  

Marcar cunha X o  que proceda                                   

    Páx … de … 



Nº EXPEDIENTE

NOME DA EMPRESA

ANEXO V

MEMORIA XUSTIFICATIVA DO PROXECTO EMPRESARIAL

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS

Convocatoria 2012

1. DATOS PERSOAIS (Cubrirase por todos/as os socios/as)

SOCIO/A 1
Apelidos e nome NIF

Teléfono Data de nacemento Tempo de permanencia en desemprego

SOCIO/A 2
Apelidos e nome NIF

Teléfono Data de nacemento Tempo de permanencia en desemprego

SOCIO/A 3
Apelidos e nome NIF

Teléfono Data de nacemento Tempo de permanencia en desemprego

2. DESCRICIÓN DO PROXECTO EMPRESARIAL

2.1.  DESCRICIÓN DA/S ACTIVIDADE/S

Definición da actividade que vaise desenvolver

2.2.  DATOS DO PROXECTO 

Nome da empresa (razón social ou nome comercial) NIF

Enderezo social

Localidade Código postal Provincia

Teléfono Fax Epígrafe IAE Data inicio actividades

Forma xurídica 

Páx … de …



Nº EXPEDIENTE

NOME DA EMPRESA

2.3. CREACIÓN DE EMPREGO

Número de postos de traballo creados Indíquese colectivo (discapacidade, ..)

 Socios/as-promotores/as: 

 Non socios/as:              

Tipos de contrato utilizados, duración (indefinido, temporal), xornada (tempo completo, media xornada) …..

3. PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO

3.1. PLAN DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO INICIAL

PLAN DE INVESTIMENTO

Concepto Custo IVE

ACTIVO NON CORRENTE

Inmobilizado intanxible

Inmobilizado Material

Inmobilizado Financeiro

ACTIVO CORRENTE

Circulante

TOTAL INVESTIMENTO

CÁLCULO DA AMORTIZACIÓN

Concepto Para amortizar Anos

Amortización do Inmobilizado Intanxible

Amortización do Inmobilizado material

TOTAL COTA AMORTIZACIÓN ANUAL

PLAN DE FINANCIAMENTO

Concepto Importe

Achegas de socios/as

Préstamos

Subvencións

Outros

TOTAL FINANCIAMENTO  

Páx … de …



Nº EXPEDIENTE

NOME DA EMPRESA

3.2. CONTA DE RESULTADOS PROVISIONAL

CONCEPTO ANO 1 ANO 2 ANO 3

Ingresos

Vendas ou prestación de servizos 

Outros ingresos 

Gastos variables

Gastos por compras 

Outros gastos variables

Gastos de personal

Anticipos dos/as socias 

Soldos e salarios 

Seguridade Social

Servizos exteriores 

Alugueiro 

Material de oficina

Servizos profesionais independentes (asesoría…)

Primas de seguros

Suministracións (auga, electricidade, gas….)

Gasto teléfono 

Publicidade, imprenta, propaganda….

Transportes 

Servizos bancarios e similares

Cota de leasing/renting

Reparacións, conservación e outros

Tributos

IAE

Lixo

Gastos financeiros

Outros (desconto, tarxetas…)

INGRESOS –  GASTOS 

Amortización do inmobilizado

BAIT

Xuros do préstamo

BAT

Imposto sobre beneficio 

  BENEFICIO NETO 
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Nº EXPEDIENTE

NOME DA EMPRESA

    3.3. INVESTIMENTO SUBVENCIONABLE

Base % IVE Importe

GASTOS DE CONSTITUCIÓN E APERTURA

visado, honorarios e gastos de proxectos técnicos

Licenza de obra e ou apertura

Alta no Rexistro Mercantil

Certificación negativa do nome da sociedade

Honorarios de notarías por escrituras públicas

Publicación no Borme

Modelo 600 da Xunta de constitución de empresa

MERCADORIAS INICIAIS

Primeiras compras de mercadorías

Compras de materias primas

Outros consumibles utilizados no proceso de produc.

Subscrición a revistas, libros profesionais,…

GASTOS DE ARRENDAMENTO DO LOCAL

Naves

Oficinas

Outros locais auxiliaries

PRIMAS DE SEGUROS

Responsabilidade Civil

Local (Roubo, incendio,...)

Outros  (vehículo imprescindible)

SUBMINISTRACIÓNS E GASTOS CORRENTES

Auga

Teléfono

Electricidade

Gasóleo / gasolina

Material de oficina

Asesoría

Gas

Equipos de seguridade nas súas instalacións (cota mensual)

DEREITOS DE PROPIEDADE INDUSTRIAL

Patentes

Modelos de utilidade

Deseño industrial

Marcas de produtos ou servizos

           Nomes comerciais

Dominios en Internet

IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica 

TOTAL INVESTIMENTO SUBVENCIONABLE 

A Estrada, … de …..... 2012

Asdo: …………………………………………..

Páx … de …



Nº EXPEDIENTE

NOME DA EMPRESA

ANEXO VI
ACTIVIDADES EMERXENTES OU NOVOS FILÓNS DE EMPREGO

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS 

Convocatoria 2012

Quedará a criterio da Concellería de Promocion Economica a interpretacion das actividades  
a priorizar , entre as seguintes:

 1. Servizos da vida diaria
1.1. Atención á infancia, persoas maiores e dependentes.
1.2. Axudas a mozos/as con dificultades de inserción, servizos de mediación e asesoramento na  
resolución de conflictos.

 2. Servizos para a mellora da calidade de vida.
 2.1. Renabilitación, mantemento e mellora da vivenda.
 2.2. Seguridade, vixianza e prevención de riscos laborais.
 2.3. Transportes colectivos locais.

   a) Novas formas de organización dos transportes colectivos.
                b) Servizos especializados con determinados colectivos de usuarios.

2.4. Aproveitamento e revalorización dos espazos públicos urbanos.
2.5. Comercios de proximidade.

 3. Servizos culturais e de ocio.
 3.1. Turismo rural, culturas ou telemático.
 3.2. Sector audiovisual.
 3.3. Valoración do patrimonio cultural.
 3.4. Desenvolvemento cultural local.
 3.5. Deporte.

 4. Servizos de protección do medio natural
 4.1. Xestión e tratamento dos resíduos.

 a) Recollida selectiva e tratamento dos resíduos.
 b) Actividades de investigación para a reutilización dos materiais recuperados.
 c) Novas tecnoloxías de automatización do tratamento de resíduos.

 4.2. Xestión da auga.
 4.3. Xestión da enerxía, enerxías alternativas.
 4.4. Protección e mantenemento das áreas naturais.

 a) Actividades de investigación agronómica
 b) Creación e xestión de parques e reservas naturais.

 4.5. Regulación e control da contaminación e instalacións correspondentes.

 5. As novas tecnoloxías da información e da comunicación
 5.1. Formación a distancia.
 5.2. Teletraballo.
 5.3. Servizos a empresas: contabilidade a distancia, información económica.
 5.4. Servizos administrativos de información.

 6. As enerxías renovables e o aforro enerxético
 6.1. Auditorías e consultorías enerxéticas.
 6.2. Vehículos eléctricos.
 6.3. Instalacións de enerxías renovables.

Marcar a actividade que proceda, no seu caso.
Páx... de … 



Nº EXPEDIENTE

NOME DA EMPRESA

ANEXO VII

RELACIÓN DE FACTURAS PRESENTADAS

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS

Convocatoria 2012

Número factura 
(1)

Gasto 
subvencionable 

(2)

Provedor / empresa
Data da 
factura

Importe sen 
IVE 

IVE Importe total 
Data de 

pagamento

(1) Nº que consta na factura

(2) Gastos subvencionables, según se recolle na Base 1ª, punto 4

No caso de ter máis facturas das que pode contemplar na táboa, adxunte fotocopias deste anexo.

A Estrada, .… de ………….. de 2012 

                                       Asdo: ………..........................................
  

Páx … de … 



Nº EXPEDIENTE

NOME DA EMPRESA

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA CONCESIÓN ( inescusablemente)

Unha vez concedidas as axudas ou subvencións, o seu pagamento estará condicionado á  
presentación da seguinte documentación  ORIXINAL debidamente cuberta, asinada e con data  
actualizada:

Unha relación SÓ das facturas subvencionadas ( Anexo VII bis ) actualizada e asinada  

Facturas orixinais polo importe total da subvención outorgada (enumeradas no Anexo VII bis) que 
deben conter os requisitos segundo a base 5ª.

Declaración xurada das axudas solicitadas e/ou concedidas para esta actividade en concreto  
(Anexo IV) actualizada e asinada.

Declaración xurada do perceptor (Anexo VIII).

Certificados de estar ao corrente nas súas obrigas coa Seguridade Social, coa Consellería de Facenda e a  
AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) da entidade.

Fotografía do cartel informativo da subvención colocado nun lugar visible do seu local (o cartel  
informativo será suministrado polo Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego).

O prazo para a presentación dita documentación será de  10 días a contar dende o d ía seguinte ao  
da súa notificación da concesión das correspondentes axudas.

A Estrada, .… de ………….. de 2012 

                                       Asdo: ………..........................................

  

Páx … de … 



Nº EXPEDIENTE

NOME DA EMPRESA

ANEXO VII bis

RELACIÓN DE FACTURAS SUBVENCIONADAS

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS

Convocatoria 2012

Número factura 
(1)

Gasto 
subvencionable 

(2)

Provedor / empresa
Data da 
factura

Importe sen 
IVE 

IVE Importe total 
Data de 

pagamento

(1) Nº que consta na factura
(2) Gastos subvencionables, según se recolle na Base 1ª, punto 4
No caso de ter máis facturas das que pode contemplar na táboa, adxunte fotocopias deste anexo.

 

                                       Asdo: ………..........................................
  

Páx … de … 

A Estrada, .… de ………….. de 2012 



                                                                                                        

Nº EXPEDIENTE

NOME DA EMPRESA

ANEXO VIII

DECLARACIÓN XURADA DO PERCEPTOR 

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS

Convocatoria 2012

Don/Dona .......................…………………………………., con DNI núm. ……..…..……, en  

representación da empresa ………..………………………., con NIF ………………, solicitante  

de subvención ao abeiro da convocatoria para o ano 2012 do “Programa de Axudas  

Municipáis á Creación de Empresas” do Concello da Estrada,  baixo xuramento

DECLARA:

 Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á actividade  

subvencionada.

 Que foron abonadas aos seus expedicionarios ou, no seu caso, aos titulares do dereito  

que incorporan.

 Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de  

aplicación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención, que foi  

practicada a pertinente retención, así como que a mesma foi declarada, liquidada e  

ingresada na Axencia Estatal de Administración Tributaria.

A Estrada, .… de ………….. de 2012 

                                       Asdo: ………..........................................
  

Páx … de … 
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