
SOLICITUDE PLAN REACTIVA BETANZOS: PROGRAMA ESPECÍFICO DE APOIO AO
COMERCIO LOCAL PARA A ANUALIDADE 2021.

CANLE DE NOTIFICACIÓN

Notificación Postal Notificación Telemática

DATOS DA SOLICITUDE

NIF Nome Primeiro Apelido Segundo Apelido

Teléfono Correo Electrónico Notificar a

Domicilio de Notificación

Código Postal Concello Provincia

ACTUANDO

Actuando en nome propio Representando, en calidade de

Tipo de Representante:

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

DATOS DO INTERESADO

NIF Nome Primeiro Apelido Segundo Apelido

Teléfono Correo Electrónico

IBAN



DATOS DA ACTIVIDADE

Epígrafe

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

Nome comercial da actividade

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTA

DNI polas dúas caras; NIE acompañado do pasaporte, no seu  caso; NIF da persoa xurídica

Certificado actualizado da Situación Censual que indique a actividade económica coa súa data de alta, o 
domicilio fiscal e no seu caso o do local de desenvolvemento da actividade.

Certificado de Vida laboral actualizado onde conste a data de alta no RETA (no caso de que o solicitante sexa 
persoa física).

No caso de non autorizar ao Concello  de Betanzos a obter  as certificacións das administracións 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
subvencións, deberá presentar certificados de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias
coa Facenda estatal (AEAT) coa Facenda autonómica (ATIGRA) e coa  Tesoureira 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  que  a  persoa  física  que  realice  a  solicitude  da  subvención  tivese  concedido  un
aprazamento/fraccionamento de débedas coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria ou coa Tesourería Municipal, deberá presentar coa solicitude a resolución de concesión
do  mesmo   xunto  ao  último  certificado  de  carecer  de  débedas  posterior  á  concesión  do
aprazamento/fraccionamento.

DATA E SINATURA

En        , a      de      de  2021

asinado

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.
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