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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 22 de febreiro de 2021 pola que se 
establecen as bases reguladoras do Programa I Hostalaría, de apoio ao sector da 
hostalaría (TR500C), e do Programa II Outras actividades pechadas (TR500D), 
e se procede á súa convocatoria para 2021.

Advertidos erros na dita orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 36, do mar-
tes 23 de febreiro de 2021, cómpre efectuar a seguinte modificación:

Na páxina 11254, dentro do código TR500D, substitúese o anexo II (continuación) polo 
seguinte, dado que o terceiro cadro, titulado «A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 

DECLARA:», contiña erros.
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ANEXO II 
(continuación)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

ACTIVIDADE ATRACCIÓNS DE FEIRA
Axuda que lle corresponde

TOTAL DE AXUDA SOLICITADA:

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son 
as que a seguir se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

2. Que, en relación con calquera outra “axuda temporal”, en aplicación do Marco Nacional Temporal, ou en aplicación da Comunicación da 
Comisión Marco Temporal relativo ás medidas de axuda estatal destinadas a apoiar a economía no contexto do actual brote da COVID-19, 
teña recibido durante o exercicio fiscal en curso.

ORGANISMO ANO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE

Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda.

Si se solicitou e/ou se lle concederon outras axudas, que son as que a seguir se relacionan:

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de axudas temporais doutras 
administracións públicas ou de outros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración. 
  
3.-Que a persoa solicitante cumpre os seguintes requisitos: 

-Ter domicilio fiscal en Galicia 
-Que os establecementos polos que solicitou a axuda están encadrados en algún concello afectado pola normativa de peche ditado pola 

autoridade sanitaria da Xunta de Galicia 
-Que cumpre todos os requisitos sinalados para ser beneficiaria da axuda segundo o artigo 29 
-Non estar incursa en ningunha circunstancia que prohiba obter a condición de persoa beneficiaria 
-So para o caso de axuda de 1.000 € a maiores, ten 10 o maís persoas traballadoras no establecemento 
-Que coa presentación desta solicitude, acepta a subvención 

4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DÉBEDAS COAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
Que a persoa solicitante ou entidade, declara en relación as obrigas tributarias e coa Seguridade Social e coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma:

Esta ao día das obrigas tributarias coa AEAT e coa Seguridade Social e non ter pendente ningunha débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma.

Ter débedas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social ou coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SOLICITO o anticipo do 80 % da contía que me corresponde, comprometéndome ao pagamento das débedas correspondentes no prazo dos 15 
días naturais seguintes ao seu cobro e de achegar, no caso de non autorizar a súa consulta, un certificado de non ter débedas coas 
administracións correspondentes para poder cobrar o 20 %.

As ditas débedas son inferiores ao do anticipo da axuda solicitada que me corresponde.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO

Poder suficiente para actuar en nome da persoa solicitante, se é o caso.
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