
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 otras 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 especial de Traballadores Autónomos.  

• 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.  

• Informe de vida laboral empresarial na data indicada nas bases reguladoras. 

• 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.  

• Certificado emitido pola Seguridade Social no que conste o número medio de 

traballadores no ano 2020 e último modelo 200 ou equivalente presentado do 

Imposto de Sociedades. 

• Facturas orixinais ou copias compulsadas e xustificantes de pago bancario que 

acrediten a realización dos gastos subvencionables dentro do periodo establecido.  

• Xustificante da reducción da facturación de igual ou superior ao 30% a través de:  

- Modelo 390 dos anos 2019 e 2020  
- Modelo 303 dos anos 2019 e 2020  
- Modelo 130 IV trimestre dos anos 2019 e 2020  
- Outros documentos. 


