R.E.L. 01150177

CONSOLIDA CAMBRE 2021
Programa Axudas Municipais á consolidación de empresas
Instrucións para a presentación da solicitude de Subvención Municipal
Nota importante: antes de comezar a súa solicitude de subvención, por favor comprobe o
cumprimento do das condicións establecidas nas bases para a súa obtención, que pode consultar
no punto 5 destas instrucións
1. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN
Base 7ª da convocatoria

DENDE O DÍA 6 DE OUTUBRO DE 2021 (primeiro día hábil posterior á publicación do extracto da
convocatoria no Bop) ATA O DÍA 4 DE NOVEMBRO DE 2021 (vinte días hábiles).
2. ONDE PRESENTAR A SÚA SOLICITUDE
Base 6ª.2 da convocatoria

NA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE CAMBRE http://sede.cambre.es, (Imaxe 1), no
apartado correspondente a subvencións (Imaxe 2) e, dento deste, no punto correspondente á
Consolida Cambre 2021 (Imaxe 3):

Imaxe 1: Sede electrónica do Concello de Cambre (https://sede.cambre.es/opencms/gl/)
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Imaxe 2: Subvencións
https://sede.cambre.es/opencms/gl/procedimientosytramites/index.html#subvenciones

Imaxe 3: Subvención Consolida Cambre 2021
https://sede.cambre.es/opencms/gl/procedimientosytramites/tramites/SolicitudProgramaConsolidaCambre2021
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Ou alternativamente, por medio da web do Concello www.cambre.es (Imaxe 4) e accedendo dende a
web do Concello, á súa sede electrónica (http://sede.cambre.es)

Imaxe 4: web do Concello
http://www.cambre.es/?lang=es

3. CÓMO PRESENTAR A SÚA SOLICITUDE
As solicitudes deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos.
Todos os trámites administrativos que as persoas entidades interesadas deban realizar durante a
tramitación dos procedementos previstos nesta convocatoria, deberán ser realizados
electrónicamente.
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ImIII
Imaxe 5: acceso á sede electrónica do Concello de Cambre
https://sede.cambre.es/TiProceeding/entrada?idLogica=accesoDirecto&entrada=ciudadano&idEntidad=cambre
&idExpediente=A003A&fkIdioma=GL

Imaxe 6: forma de identificación para acceder
https://pasarela.clave.gob.es/Proxy2/ServiceProvider

á

sede
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4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Base 6ª da convocatoria

As solicitudes deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos, incluíndo a seguinte
documentación:
4.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR TODAS AS PERSOAS SOLICITANTES
Documento

Requisitos

Anexo I: solicitude

Cuberto e asinado

Anexo II: declaración
responsable e autorizacións
Anexo III: declaración
responsable comprensiva
doutras axudas
Anexo IV: aceptación da
axuda
DNI ou NIE
Certificado de declaración de
situación censual de alta na
Axencia Tributaria
Informe de vida laboral
Certificado da Tesourería
Xeral da Seguridade Social
das cotas de autónomos
abonadas ou da Mutualidade
correspondente ao colexio
profesional do que se trate
de 2020
Certificado do número IBAN
de
conta
bancaria,
titularidade do interesado
Resolución de concesión da
prestación por desemprego
na súa modalidade de
pagamento único

Ónde obtelo

Cuberto e asinado
Cuberto e asinado
Cuberto e asinado

Sede Electrónica Concello
https://sede.cambre.es/opencms/export/sites/cambre/recurs
os/downloads/Anexo-I-ConsolidaCambre2021.pdf

Sede Electrónica Concello
https://sede.cambre.es/opencms/export/sites/cambre/recurs
os/downloads/Anexo-II-ConsolidaCambre2021.pdf

Sede Electrónica Concello
https://sede.cambre.es/opencms/export/sites/cambre/recurs
os/downloads/Anexo-III-ConsolidaCambre2021.pdf

Sede Electrónica Concello
https://sede.cambre.es/opencms/export/sites/cambre/recurs
os/downloads/Anexo-IV-ConsolidaCambre2021.pdf

Actualizado

Sede Electrónica AEAT
Ligazón

Actualizado

Sede Electrónica Seguridade Social
Ligazón

Sede Electrónica Seguridade Social
Ligazón

Actualizado

Entidades financeiras

Únicamente as persoas
perceptoras da prestación por
desemprego na modalidade
de pagamento único

SEPE
Ligazón
Sede Electrónica AEAT
Ligazón

Certificacións de estar ao
corrente nas obrigas coa
Administración
Tributaria
Estatal, coa Seguridade
Social, coa Administración
Tributaria de Galicia e co
Concello de Cambre

Únicamente no caso de non
autorizar a obtención das
anteriores certificacións
conforme ao Anexo II

Sede Electrónica da Seguridade Social
Persoas físicas
Ligazón
Persoas xurídicas
Ligazón
Oficina Virtual da Atriga
Ligazón
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4.2. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A PRESENTAR POLAS PERSOAS XURÍDICAS

(SOCIEDADES)
Documento

Requisitos

Ónde obtelo

Anexo II: declaración
responsable e autorizacións
(sociedade)

Cuberto e asinado polo
representante legal (as sociedades
deberán presentar, ademais do
anexo II de cada unha das persoas
socias que solicite a subvención, un
anexo II de declaración responsable
e autorizacións correspondente á
sociedade)

Sede Electrónica Concello

CIF
Escrituras de constitución
Poder,
certificado
de
nomeamento ou documento
xustificativo da persoa que
asina a solicitude

Debidamente rexistradas
Debidamente rexistrados e en vigor

4.3. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DA BAIXADA DA FACTURACIÓN
Base 2ª.2 e 6ª da convocatoria
Modalidade
de
tributación
Estimación
directa

Documento

Requisitos

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/
procedimientoini/G412.shtml

Declaración IVE anual
(modelo 390) anos
2019 - 2020 ou,

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/
Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Impuestos_y_
Tasas/IVA/Modelo_303__IVA__Autoliquidacion_/
Tramites/Si_necesita_copias_o_realizar_consult
as_de_modelos_ya_presentados/Si_necesita_co
pias_o_realizar_consultas_de_modelos_ya_pres
entados.shtml

Declaracións IVE
trimestrais (modelos
303) ou

Declaración IRPF anual
(modelo 100) anos
2019 - 2020 ou,

Ónde obtelo

Acreditar baixada
facturación > 45%

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/
Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Impuestos_y_
Tasas/IRPF/Modelo_100___Mode______Declar
acion_y_documentos_de_ingreso_o_devolucion
_/Tramites/Consultas/Consultas.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/
Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Impuestos_y_
Tasas/IRPF/Modelo_130__IRPF______esionale
s_en_Estimacion_Directa__Pago_fraccionado_/
Tramites/Consultas/Consultas.shtml

Declaración IRPF
trimestral (modelo 130)
do IV trimestre de 2019
co IV trimestre do 2020

Páxina 6 de 9

R.E.L. 01150177

Modalidade
de tributación
Estimación
obxectiva ou
módulos

Documento

Requisitos

Copias, referidas aos
períodos de
comparación, do libro
de facturas emitidas e
recibidas, o libro diario
de ingresos e gastos,
o libro de rexistro de
vendas e ingresos, o
libro de compras e
gastos, ou calquera
outra forma de
admitida en dereito
para acreditar a
diminución da
facturación, como
pode ser, entre outros
e tendo en conta a
actividade económica,
a presentación do
descenso de consumo
de enerxía eléctrica,
copia de rexistro de
caixa ou cobros e
pagos por TPV, ou
calquera método, dos
anos 2019 e 2020

Acreditar baixada
facturación > 45%

Ónde obtelo

5. REQUISITOS A CUMPRIR POLAS PERSOAS BENEFICIARIAS
Base 2ª.2 da convocatoria


Persoas autónomas (autónomos individuais ou socios/as de microempresa ou peme). Para a
definición de microempresa e pequena empresa terase en conta o establecido no Regulamento UE núm. 651/2014 da
Comisión, do 17 de xuño de 2014.







De alta no RETA ou nalgunha mutualidade dos colexios profesionais, ben como titulares ou
cotitulares do negocio ou explotación, ou ben como socios/as promotores/as no caso de
sociedades mercantís en marzo de 2020.
Que seguiran de alta, de xeito ininterrompido dende entón ata a data final do prazo de solicitude
da subvención.
Que tiveran unha antigüidade mínima na actividade en Cambre dun ano natural anterior á
declaración do Estado de Alarma (marzo de 2019).
Que desenvolveran a súa actividade empresarial no Concello de Cambre, como mínimo,
dende o marzo de 2019, nos seguintes termos:
- En caso de desenvolver a súa actividade a través dun establecemento permanente, que este se
atope radicado no termo municipal de Cambre, segundo alta no Censo de Actividades
Económicas (Modelo 036 ou 037) ou Certificado de situación censual, alomenos dende marzo
de 2020 e cunha antigüidade mínima dun ano con respecto ao período de referencia (marzo de
2019).
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- No caso de que para o exercicio da actividade non se dispoña de establecemento permanente,
que o domicilio fiscal da empresa estea no termo municipal de Cambre. En caso de autónomos
individuais sen establecemento, entenderase que desenvolven a súa actividade no domicilio
que apareza no certificado de situación censual.
Que non teñan percibido a subvención ao abeiro das convocatorias do Programa Cambre
Emprende ou Consolida Cambre nos tres exercicios anteriores.
Estar ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello de Cambre, coa Axencia Tributaria de
Galicia, coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT), así como ao corrente das súas
obrigas coa Seguridade Social.
Non estar incursas nas circunstancias sinaladas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, e no punto 2 e 3
do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia
Non estar incursas nas circunstancias sinaladas no artigo 46 bis do Texto refundido da Lei sobre
infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de
agosto
Non poderán obter a condición de beneficiarios os autónomos colaboradores.
Que estiveran nalgunha das seguintes circunstancias:
- Que pecharan os seus establecementos e cesaran na súa actividade de xeito obrigado ou por
descenso na súa facturación por mor do estado de alarma ocasionado pola pandemia do Covid19 no ano 2020, (o cese da actividade pódense comprobar a través do informe de vida laboral,
no que aparece o período de cese de actividade).
- Ou ben, que se trate de empresas en ERTE por mor da pandemia.
- Ou ben, que desenvolvan actividades establecidas no epígrafe 721.2 transporte por autotaxi.
- Ou ben, aquelas actividades que viran reducida a súa facturación polo menos nun 45% nos
seguintes termos: para as empresas que non solicitaron o cese de actividade a baixada da
facturación calcularase de maneira xeral comparando os datos de facturación ou ingresos anual
do ano 2020 cos do ano 2019. Excepcionalmente contémplase o seguinte suposto; para altas
ou empresas creadas ao longo do ano 2019, a baixada da facturación calcularase comparando
a facturación media mensual dos meses con actividade do ano 2019 coa facturación media dos
meses do ano 2020.
A baixada de facturación de alomenos o 45% acreditarase po calquera dos seguintes medios:
o
Estimación directa; mediante a declaración do IVE anual modelo 390 dos anos 2019-2020
ou declaracións trimestrais do IVE modelos 303, declaración trimestral do IRPF (modelo
130) do IV trimestre de 2019 co IV trimestre do 2020, ou anual (modelo 100) dos dous
exercicios.
o
No caso de persoas ou empresas que tributen no réxime de estimación obxectiva ou
módulos, a diminución da facturación establecida deberase acreditar coas copias, referidas
aos períodos de comparación, do libro de facturas emitidas e recibidas, o libro diario de
ingresos e gastos, o libro de rexistro de vendas e ingresos, o libro de compras e gastos, ou
calquera outra forma de admitida en dereito para acreditar a diminución da facturación,
como pode ser, entre outros e tendo en conta a actividade económica, a presentación do
descenso de consumo de enerxía eléctrica, copia de rexistro de caixa ou cobros e pagos
por TPV, ou calquera método, dos anos 2019 e 2020.
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6. DESPOIS DA PRESENTACIÓN


No caso de que as o importe das axudas concedidas superen o crédito orzamentario previsto nas
bases, para a adxudicación das axudas seguirase a orde de presentación das solicitudes
completas; isto é, que acheguen a totalidade da documentación requirida para a solicitude.
Base 3ª.3 da convocatoria



Notificada a resolución de concesión polo órgano competente, as persoas propostas como
beneficiarias disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación de conformidade, mediante a
presentación da solicitude asinada de aceptación Anexo IV. Transcorrido este, sen que se
produza manifestación expresa, entenderase tácitamente aceptada. Dito anexo poderá ser
presentado xunto coa solicitude.
Base 11ª.6 da convocatoria

7. INFORMACIÓN ADICIONAL

Axencia de Desenvolvemento Local
Concello de Cambre
981 613128
adl@cambre.org

Páxina 9 de 9

