
ANEXO II. MODELO DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS Á HOSTALERÍA, 
NEGOCIOS DE LECER NOCTURNO, XIMNASIOS E AXENCIAS DE VIAXE 
POR MOTIVOS DA CRISE DA COVID-19

SOLICITO: se me conceda a axuda, para o cual, de acordo coas bases 
reguladoras, aporto a documentación siguiente

NOME/RAZÓN SOCIAL :

D.N.I / NIF:

Dirección :        C.P:

Población:          Teléfono:

Correo electrónico:

REPRESENTANTE LEGAL

NOME:

D.N.I :

Dirección: C.P:

Población: Teléfono: 

Correo electrónico:

DATOS BANCARIOS

Titular da conta:



Número de conta ( 24 díxitos)

ACTIVIDADE POLA QUE SE SOLICITA AXUDA

Enderezo:

Epigrafes IAE:

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

 DNI da persoa solicitante
 NIF no caso de persoas xurídicas, o contratos, no caso de sociedades 

civiles e comunidades de bens da persoa representante
 Escritura de constitución
 Certificado de alta no imposto de actividades económicas (IAE) da 

entidade solicitante nalgún dos epígrafes no Imposto de Actividades 
Económicas. coa súa data de alta e domicilio fiscal.

 Certificado de atoparse ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello 
de Soutomaior, coas facendas Públicas (estatal e autonómica) e coa 
Seguridade Social

 Facturas orixinais, ou copias autenticadas con o selo correspondente, e 
que cumpren cos requisitos legais. No caso de aluguer de local deberá 
ademáis presentar contrato de arrendamento en vigor ou documento 
asinado pola persoa arrendadora e pola persoa arrendataria que indiquen
que o contrato está en vigor.

 Xustificantes de pago
 Certificado do número de conta
 Declaración responsable de obrigatoria formalización ( Anexo III):

- Non se atopa inhabilitado nin está incurso en ningunha das 
prohibicións para obter a condición de persoa beneficiaria da subvención 
do Concello de Soutomaior, de conformidad eco establecido no artigo 10 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, nin do artigo 
13 da Lei 38/2003 xeral de subvencións. 
 Que súa actividade está o estivo afectada pola normativa  de peche 

temporal ditada polas autoridades competentes.
 Que na actualidade o local está aberto ao público e desenvolve a súa 

actividade.
   Ás facturas que se presentan como xustificantes foron aplicadas á 

presente subvención. 
   Que son veraces todos os datos reflectidos nesta declaración 

responsable 
 Conta xustificativa (Anexo IV).



E para que así conste, aos efectos da solicitude da subvención, subscribo a 
presente, en ......................, ......de.................de 2021. 

Sinatura.................


