
 

AXUDAS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA PARA PALIAR O 
INCREMENTO DOS PRECIOS DO COMBUSTIBLE 

 
Destinatarios/as e requisitos  
Estas axudas van dirixidas ás persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, pequenas empresas e 
microempresas calquera que sexa a súa forma xurídica, que figuren dadas de alta con anterioridade ao 1 de 
xaneiro de 2022, no censo de actividades económicas, e que cumpran os seguintes requisitos,:  
· Ter o domicilio fiscal nun concello da provincia da Coruña.  

· Estar dada de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou en calquera outro réxime especial 
por conta propia da Seguridade Social, no caso de persoas físicas.  
· Cumprir con todos os requisitos indicados nestas bases e manter a mesma forma xurídica da entidade solicitante e 
a actividade económica durante alomenos tres meses contados a partir da concesión e pago da achega provincial.  
· Non estar en incurso en ningunha das prohibicións previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subven-
cións de Galicia.  
· Atoparse ao corrente nas súas obrigas coa Facenda Pública, Seguridade Social e Deputación da Coruña e autorizar á 
Deputación para obter as certificacións acreditativas de que se atopa ao corrente.  
· Declarar a obtención de subvencións ou axudas procedentes doutras administracións e entidades públicas ou 
privadas, nacionais ou internacionais.  
· Comunicar de inmediato a través da Plataforma de tramitación telemática SUBTeL calquera modificación que 
puidese afectar a algún dos datos recollidos na solicitude inicial realizada.  
· Empregar a subvención outorgada para o mesmo fin para o cal foi concedida, axustándose aos termos das bases 
xerais e específicas de cada convocatoria e de conformidade coa lexislación vixente.  
· Dar o seu consentimento ao tratamento de datos de carácter persoal e a súa publicación de acordo coa lexislación 
vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.  

· Faceren constar a colaboración da Deputación da Coruña en toda a información (impresa, informática ou 
audiovisual), así como na súa páxina web.  
Esta obriga entenderase dende a data concesión e pagamento da axuda ata polo menos tres meses.  
· Someterse ás actuacións de comprobación e control, que poderá efectuar a Deputación da Coruña, así como outras 
comprobacións e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto nacionais como 
comunitarios, internos ou externos, achegando canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións 
anteriores. 
Como resultado dos ditos procedementos poderáselles esixir responsabilidade administrativa, consonte co disposto 
na Lei 38/2003, xeral de subvencións, e, no seu caso, responsabilidade penal, de conformidade co Código penal.  
Así mesmo, as entidades beneficiarias das subvencións teñen a obriga de conservaren os documentos xustificativos 
da aplicación dos fondos recibidos durante un mínimo de catro anos, que se han contar dende a data da percepción 
ou cobramento da subvención, en tanto que poderán ser obxecto das correspondentes actividades de control.  
· Autorizar á Deputación a consultar os datos fiscais relacionados coa súa actividade empresarial. 

 
Comprométome a realizar un gasto por un importe superior a 3.000,00€, sen ter en conta o IVE deducible, no 
período comprendido entre o 01/01/2022 ao 30/06/2022, nalgún dos conceptos contables seguintes:  
601 Compras de materias primas (en concepto de combustible)  
Comprométome a destinar a subvención para o fin concreto para o cal foi concedida, de paliar o impacto do 
incremento do custo do combustible e subministracións, derivado da guerra que está a acontecer en Ucraína.  

 
 



 

Exclusións  
Non poderán ser solicitantes as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens ou calquera 
outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado, carentes de personalidade xurídica propia. 

 
Contías e compatibilidade  
O importe a recibir terá unha contía fixa de 3.000 euros por beneficiario/a que cumpra os requisitos, ata esgotar o 
crédito dispoñible.  
Este programa é compatible con calquera outro programa ou axuda concedida por entidades públicas ou privadas 
para a mesma finalidade, sempre que o importe total das axudas percibidas polos mesmos conceptos non supere 
o custo total dos gastos subvencionados. 

 

Prazo de presentación  
O prazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria de axudas iniciarase o día 28 de abril de 2022 ás 
09:00 horas, unha vez publicada a convocatoria no BOP a través da remisión da mesma á BDNS e ata o esgotamento 
do crédito orzamentario aprobado ou en todo caso ata o 28/06/2022 ás 14:00 horas. 

       
O PATRÓN MAIOR 

        
 
 
       

DOCUMENTACIÓN DA SOLICITUDE (no momento da solicitude os solicitantes deberán subir á plataforma Subtel a 
seguinte documentación)  

· Certificado de Situación Censual da Axencia Estatal Tributaria actualizado.  
· No caso de ser PERSOA FÍSICA: Certificado de Vida Laboral do/a autónomo/a actualizado onde conste a data de alta 
no RETA.  
· No caso de persoas xurídicas e/ou físicas con representante: Documento ou sinatura dixital que acredite a 
representación, agás no caso de que o representante figure como tal no Certificado de Situación Censula da Axencia 
Estatal Tributaria actualizado, no que se presumirá vixente a dita representación.  
· Información de datos bancarios:  
a) Persoas físicas que actúen no seu propio nome: designación de conta bancaria (código IBAN ou CCC)  
b) Persoas físicas que actúen a través de representante ou persoas xurídicas: certificación bancaria ou documento de 
banca electrónica que conteña a seguinte información:  
- Nome ou razón social  
- CIF/ NIF  
- Identificación da conta bancaria (código IBAN/CCC) 
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