
DECLARACIÓN RESPONSABLE DO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS E OBRIGAS

D./Dona------------------------------------------------------------------------------------,  con  DNI:
----------------------------------------- en representación de ------------------------------------------------------------- con
CIF:  ---------------------------------------------------------------,  solicitante  de  axudas  do  Concello  de  Bergondo,
convocadas  ao abeiro do  PROGRAMA DE AXUDAS PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA DO
CONCELLO DE BERGONDO 2021DECLARA: 

o Que  reúne  os  requisitos  para  ser  beneficiaria  das  axudas  do  Concello  de  Bergondono  marco  do
PROGRAMA DE AXUDAS PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE
BERGONDO 2021.

o Que pertence a algún dos grupos de beneficiarios/as indicados a continuación (marque o que proceda):

– Grupo I: Que pechasen ou cesasen na súa actividade laboral como consecuencia do estado de emerxencia sanitaria
ocasionada pola COVID-19.

A empresa deberá ter a disposición do concello a documentación acreditativa do cumprimento desta condición.
o

– Grupo II:  Que, sen chegar ao peche ou cesamento de actividade, reduciran a súa facturación no segundo semestre
fiscal de 2020,  polo menos, nun 50% en relación coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do
estado de alarma. Cando a persoa física ou xurídica non leve de alta os seis meses naturais esixidos para a acreditar a
redución os ingresos, a valoración levarase a cabo tendo en conta o período de actividade

A empresa deberá ter a disposición do concello a documentación acreditativa do cumprimento desta condición.
o

– Grupo III: Que se viran na obriga de acollerse a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Emprego), por
motivo do COVID-19. 

A empresa deberá ter a disposición do concello a documentación acreditativa do cumprimento desta condición.
o

o Lin o significado legal de “declaración responsable”, conforme o expresamente disposto no artigo 69.1
da  Lei  39/2015 do procedemento  administrativo  común das  administracións  públicas  (publicada  no
BOE núm. 236, do 02/10/2015):

“Para os efectos desta lei, entenderase por declaración responsable o documento subscrito por
persoa interesada na que este manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre cos requisitos
establecidos na normativa vixente para obter o recoñecemento dun dereito ou facultade ou para o
seu exercicio, que dispón da documentación que así o acredita, que a poñerá á disposición da
administración cando se lle requira, e que se compromete a manter o cumprimento das anteriores
obrigas durante o período de tempo inherente a este recoñecemento ou exercicio. 

Os requisitos aos que se refire o parágrafo anterior deberán estar recollidos de maneira expresa,
clara e precisa na correspondente declaración responsable. As administracións poderán requirir
en  calquera  momento  que  se  achegue  a  documentación  que  acredite  o  cumprimento  dos
mencionados requisitos e o/a interesado/a deberá achegala.” 

Asinado dixitalmente, …..................................... , ......... de …................ de 2021
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