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TR341Q – BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS
TR341Q 2017/173-3
JUAN IGNACIO REY IGLESIAS
34979144P

Despois de examinar a solicitude de axuda para o bono das persoas autónomas, presentada por JUAN
IGNACIO REY IGLESIAS, e tendo en conta os seguintes:
ANTECEDENTES
PRIMEIRO: A solicitude presentouse o 25/08/2017. No expediente consta toda a documentación
esixida na orde de convocatoria con carácter xeral e para o tipo de axuda que se solicita.
SEGUNDO: Na tramitación deste expediente observáronse todos os requisitos e prescricións legais.
FUNDAMENTOS
PRIMEIRO: A competencia, por delegación do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, da
persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Ourense, para
coñecer e resolver esta solicitude, ven determinada polo artigo 8 da Orde do 11 de xullo de 2017 pola que
se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa
convocatoria para o ano 2017..
SEGUNDO: Logo da correspondente fiscalización e dado que a solicitude presentouse en prazo hábil e
cumpre todos os requisitos e condicións esixidas na orde de convocatoria para o tipo de axuda que se
solicita, procede conceder a subvención, na contía que se indica na parte dispositiva.
Unha vez vistos os preceptos citados e demais de xeral e pertinente aplicación,
ACORDO
1.- CONCEDER a JUAN IGNACIO REY IGLESIAS, a axuda para o bono das persoas autónomas na
contía que a continuación se indica:
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-

Subvención por un importe de 2.250,00 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 09 40
322C 470 67 201700021 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2017.

2.- De non achegarse con anterioridade, o pagamento desta subvención queda condicionado á
presentación por parte da persoa beneficiaria, no prazo de 10 dias que comezará a contar dende o día
seguinte ao da notificación desta resolución, da seguinte documentación (art. 19 da orde de
convocatoria):

-

Declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto das aprobadas ou
concedidas como das pendentes de resolución para o mesmo proxecto das distintas
administracións públicas competentes ou outros entes públicos, así como das axudas
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concedidas en réxime de minimis, ou, de ser o caso, de que non solicitou nin percibiu outras
axudas ou subvencións (segundo o modelo do anexo III).

-

Documentación xustificativa da realización dos gastos imputados á subvención mediante
facturas e documentos bancarios acreditativos do seu efectivo pagamento.

-

Memoria final de resultados do servizo ou actividade realizada.

De non presentar esta documentación no prazo indicado, ou de non ser correcta ou concorde co
solicitado, procederase, segundo o caso, á revogación total ou parcial da axuda concedida (artigos 22 e
23 da orde de convocatoria).
3.- Lémbraselle á persoa beneficiaria do necesario cumprimento das obrigas recollidas no artigo 21 da
orde de convocatoria.
Estas axudas están sometidas ao réxime de minimis, nos termos establecidos no Regulamento (UE) nº
1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do
Tratado CE ás axudas de minimis (DOUE L 352, do 24 de decembro de 2013). Polo tanto, a axuda total
de minimis concedida a unha empresa non será superior a 200.000 euros durante calquera período de tres
exercicios fiscais, ou a 100.000 euros no suposto dunha axuda concedida a unha empresa que opere no
sector do transporte pola estrada.

Asinado por: ALVAREZ GONZALEZ, SANTIAGO
Cargo: Xefe territorial
Data e hora: 05/12/2017 16:00:07

O réxime de incompatibilidades e concorrencia desta subvención con outras axudas está previsto no
artigo 20 da orde de convocatoria.
Notifíquese esta resolución á persoa interesada, facéndolle saber que disporá dun prazo de dez días
hábiles para a aceptación da subvención, transcorrido o cal sen que se producise a manifestación expresa
se entenderá tacitamente aceptada.
Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela cabe formular recurso contenciosoadministrativo, no prazo de dous meses que comezará a contar dende o día seguinte ao da súa
notificación, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia; así
mesmo, con anterioridade e con carácter potestativo, poderá interpoñer recurso de reposición, no prazo
dun mes que comezará a contar dende o día seguinte ao da súa notificación, ante esta xefatura territorial
da Consellería de Economía, Emprego e Industria, todo iso de conformidade co establecido na Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa e na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Santiago Álvarez González
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