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ANEXO III
Modelo para entrega de documentación como beneficiario da subvención

Datos de identificación da persoa solicitante

DNI/ CIF

Nome e apelidos/ Razón social

Dirección completa

Municipio

Código Postal

Teléfono

Correo electrónico

Nome comercial do establecemento

ALCALDÍA CONCELLO DE .....................................
De acordo co disposto na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos
de carácter persoal, os seus datos serán tratados de maneira confidencial. Poderán ser
incorporados aos ficheiros do Concello relacionados con este trámite, coa finalidade de
utilizalos para as xestións municipais derivados dos procedementos e consultas que inicia a
persoa interesada con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de
acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá
presentar no Rexistro Xeral do Concello.
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................................................., ......... de …............... de 2020.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Dirección completa
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Documentación que se adxunta ( marcar SE/NON).

En caso de persoas físicas:
_____ DNI polas dúas caras ou NIE, acompañado do pasaporte, se o indica.
_____ Certificado actualizado da Situación Censal que indique a actividade económica coa data de alta, o
domicilio fiscal e o do local de desenvolvemento da actividade.
_____ Resolución ou certificación do alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou na Mutua
profesional correspondente.
_____ Certificados de acharse ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa Axencia Estatal
da Administración Tributaria (AEAT), fronte á Seguridade Social (TGSS) con ATRIGA e de non ter
débedas pendentes co Concello de Tui ou no seu caso, autorización para que o Concello consulte dita
información.
_____ Contrato de arrendamento en vigor do local comercial onde se desenvolva á actividade e xustificante
bancario do pago da renda correspondente, en caso de acceder á liña 1 de subvención.
______ Documento acreditativo da titularidade da conta bancaria na que se deba facer o ingreso do
importe da subvención e cuxo titular sexa o mesmo solicitante.
______ Comunicación de subvencións concedidas coa mesma finalidade con detalle de ente concedente,
importe e, no seu caso, facendo constar a incompatibilidade de ambas, así como a renuncia á subvención
anterior.
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______ Facturas orixinais ou copias compulsadas e xustificantes de pago que acrediten a realización dos
gastos subvencionables das liñas 2,3 e 4 ou, no seu caso, orzamento acreditativo de gasto previsto a
realizar.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

______ Última declaración presentada de IRPF para os efectos de acreditar sistema de tributación e ao
importe neto anual de cifra de negocio (modelo 130 ou equivalente)
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Documentación que se adxunta ( marcar SE/NON).

En caso de persoas xurídicas, cooperativas, sociedades civís, comunidades de bens ou outras entidades
económicas sen personalidade xurídica:
_____ NIF da persoa xurídica, sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen
personalidade xurídica.
_____ Certificado actualizado da Situación Censal da persoa xurídica, sociedade civil, comunidade de
bens ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica que indique a actividade económica coa
data de alta, o domicilio fiscal e, no seu caso, o local de desenvolvemento da actividade.
______ Escritura de constitución e estatutos da persoa xurídica actualizados e inscritos no Rexistro
competente; no seu caso, contrato de constitución debidamente rexistrado da sociedade civil, comunidade
de bens ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica.
______ Acreditación dos poderes da persoa administradora e da que presenta a solicitude, en caso de
non ser a mesma.
______ DNI polas dúas caras ou NIE, acompañado polo pasaporte, se o indica, da persoa administradora
e da persoa que presenta a solicitude, en caso de non ser a mesma.
_______ Alta no réxime da Seguridade Social correspondente da persoa administradora.
______ Certificados de acharse ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa Axencia
Estatal da Administración Tributaria (AEAT), fronte á Seguridade Social (TGSS) con ATRIGA e de non ter
débedas pendentes co Concello de Tui ou, no seu caso, autorización para que o Concello consulte dita
información.
______ Contrato de arrendamento en vigor do local comercial onde se desenvolva á actividade e
xustificante bancario do pago da renda correspondente.

______ Facturas orixinais ou copias compulsadas e xustificantes de pago que acrediten a realización dos
gastos subvencionables das liñas 2,3 e 4, no seu caso, ou orzamento acreditativo de gasto previsto a
realizar.

En caso de acreditar mediante este anexo III o gasto realizado nas liñas 2, 3 e 4 mediante facturas e
xustificantes bancarios, a presentación do anexo IV omitirá este apartado.
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______ Comunicación de subvencións concedidas coa mesma finalidade con detalle de ente concedente,
importe e, no seu caso, facendo constar a incompatibilidade de ambas, así como a renuncia á subvención
anterior.
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______ Documento acreditativo da titularidade da conta bancaria na que se deba facer o ingreso do
importe da subvención e cuxo titular sexa o mesmo solicitante.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

______ Certificado emitido pola Seguridade Social no que conste o número medio de traballadores en ano
2019 e último modelo 200 ou equivalente presentado do Imposto de Sociedades.

