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AXUDAS PARA O RESCATE DA RESTAURACIÓN, HOSPEDAXE E TURISMO DO CONCELLO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA AFECTADO POLA CRISE DA COVID-19. ANUALIDADE 2021
Solicitante
DNI-NIF/NIE

Nome e apelidos/Razón social

Correo electrónico

Teléfono

Representante
DNI-NIF/NIE

Nome e apelidos

Teléfono

Medio de notificación

☐ Por correo postal
Rúa/.…
CP

Núm.
Municipio

Escaleira

Provincia

Planta

Porta

País

☐ Por medios electrónicos
Correo electrónico (no caso de que se actúe a través de representante)

Obxecto da axuda solicitada:
☐ SI
☐ NON
Resultou beneficiaria dalgunha das convocatorias de axudas para o rescate da hostalería Covid-19, anualidade 2020
☐ Entre o 20% e o 30%
☐ Superior ao 30% e ata o 60%
☐ Superior ao 60%
Actividade con baixada de facturación:
Número de centros de actividade:
☐ 1 centro de actividade
☐ 2 centros de actividade
☐ 3 ou máis centros de actividade
☐ Non
Dedícase a actividade do epígrafe 969.1, salas de baile, discotecas e similares
☐ Si

Datos da axuda solicitada:
Lugar de publicación (boletín oficial/outros)

Contía solicitada:
As contías establecidas
nos apartados a) e b) son
excluíntes entre si

☐ a) Baixada de facturación
☐ b) Actividade epígrafe 969.1
☐ c) Centros de actividade

Data de publicación

☐ 2.500 euros (se a baixada de facturación está entre o 20% e o 30%)
☐ 3.000 euros (se a baixada de facturación é superior ao 30% e ata un 60%)
☐ 4.000 euros (se a baixada de facturación é superior ao 60%)
☐ 5.000 euros (con independencia do volume de baixada de facturación)
☐ 1.000 euros (se teñen dous centros de actividade)
☐ 2.000 euros (se teñen tres ou máis centros de actividade)
Total da axuda solicitada

Documentación que debe achegar
☐ DNI-NIF/NIE da persoa solicitante
☐ DNI-NIF/NIE da persoa representante, se procede
☐ Acreditación da representación, se procede (marcar no anexo 1 os documentos que se presentan)
☐ Formulario normalizado CS006B
☐ Alta no RETA
☐ Alta no RETA dos autónomos colaboradores, no seu caso
☐ Declaración responsable específica da circunstancia de non obriga de alta no RETA
☐ Escritura de constitución da sociedade, se é o caso.
☐ Certificado da situación censual emitido pola Axencia Tributaria do Estado
☐ Certificado bancario de titularidade de conta
☐ Certificados de estar ao corrente nos pagamentos coa Seguridade Social, a Axencia Estatal da Administración Tributaria e a Xunta de Galicia (se a
axuda solicitada é superior aos 3.000 euros)
☐ Documentación acreditativa da baixada da facturación.
Para solicitantes que iniciasen a actividade durante o ano 2020:
☐ Modelo 303 de tódolos trimestres dispoñibles correspondentes ao ano 2020; ☐ Modelo 303 do primeiro trimestre de 2021
☐ Modelo 130 do cuarto trimestre de 2020; ☐ Modelo 130 do primeiro trimestre de 2021
☐ Modelo 131 de tódolos trimestres de 2020; ☐ Modelo 131 do primeiro trimestre de 2021. O modelo 131 irá acompañado da:
☐ Declaración responsable do volume de facturación real, non estimada, do ano 2020 e primeiro trimestre de 2021.
☐ Calquera outra documentación acreditativa da baixada da facturación que estimen pertinente. Especificar que documentación aportan.
Para solicitantes que iniciasen a actividade antes do 1 de xaneiro de 2020
☐ Modelo 303 de primeiro trimestre de 2020; ☐ Modelo 303 do primeiro trimestre de 2021
☐ Modelo 130 do primeiro trimestre de 2020; ☐ Modelo 130 do primeiro trimestre de 2021
☐ Modelo 131 do primeiro trimestre de 2020; ☐ Modelo 131 do primeiro trimestre de 2021. O modelo 131 irá acompañado da:
☐ Declaración responsable do volume de facturación real, non estimada, dos anos 2020 e 2021.
☐ Calquera outra documentación acreditativa da baixada da facturación que estimen pertinente. Especificar que documentación aportan
☐ Declaro que a seguinte documentación requirida xa figura presentada no Concello nas datas e cos números de rexistro que se indican:
Documento

Data presentación

Número Rexistro entrada
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Declaración responsable (sinale o que corresponda)
A persoa solicitante ou representante declara:
☐ Que non está incursa en ningunha das circunstancias que prohiben obter a condición de persoa beneficiaria.
☐ Que cumpre con todas as disposicións legais, regulamentarias e convencionais vixentes en materia laboral, seguridade social, seguridade
e saúde no traballo e igualdade entre mulleres e homes.
☐ Que está ao corrente nos pagamentos coa Seguridade Social, a Axencia Estatal da Administración Tributaria e a Xunta de Galicia.
☐ Que non era unha persoa ou empresa en crise en data 31 de decembro de 2019.
☐ Que en relación con outras axudas solicitadas ou obtidas:
☐ Non se 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 outra axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que
son as que a seguir se relacionan:
Organismo

Importe

☐ Que en relación con calquera outra “axuda temporal” que, 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 gromo da Covid-19, teña
recibido durante o exercicio fiscal en curso.
☐ Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda
☐ Si se solicitou e/ou concedeu outras axudas para a mesma finalidade, deberá especificarse cales foron obtidas no exercicio fiscal en
curso dentro do marco temporal nacional.
Organismo

Disposición reguladora

Ano

Importe

☐ Que non está afectada polo límite da axuda temporal do Marco Nacional Temporal.
☐ Que son veraces todos os datos reflectidos nesta declaración responsable.

Solicitude que formula
A subvención, polo importe indicado no apartado "Contía solicitada" dentro da convocatoria de axudas para o rescate da restauración, hospedaxe
e turismo do Concello de Santiago de Compostela afectado pola crise da Covid-19, anualidade 2021.

☐ PRESTO O MEU CONSENTIMENTO para a reutilización polo Concello dos documentos achegados
☐ NON PRESTO O MEU CONSENTIMENTO para que os datos ou documentos necesarios para o trámite desta solicitude sexan
obtidos mediante consulta a outras administracións
Coa presentación desta solicitude asumo a totalidade da regulación aplicable a esta subvención con todas as obrigas que dela se deriven. Ademais,
declaro baixo a miña responsabilidade que son certos todos os datos consignados nesta solicitude.

Data da solicitude,

Sinatura da persoa solicitante ou representante

Coa sinatura desta solicitude autorizo que o Concello de Santiago de Compostela realice o tratamento dos datos persoais declarados coa finalidade de xestionar o procedemento derivado dela.
A lexitimación vén atribuída polo consentimento da persoa interesada e polas competencias municipais establecidas na normativa de aplicación. Conservarase o tempo necesario para resolver
o expediente e as responsabilidades derivadas. As persoas destinatarias serán os departamentos municipais, as empresas concesionarias ou outras administracións públicas con competencias
na tramitación do expediente. Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento ou calquera outro establecido na normativa vixente ante quen sexa responsable
do tratamento e consultar información adicional en www.santiagodecompostela.gal
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ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DA REPRESENTACIÓN
En todos os casos é preciso achegar o DNI-NIF/NIE da persoa representada e da representante
Para a representación de persoas físicas maiores de idade (sinale o que corresponda)

☐ Poder notarial
☐ Apoderamento outorgado mediante comparecencia
☐ Outros documentos legais de representación maiores de idade
Para a representación de persoas xurídicas que carezan de capacidade para actuar

☐ Resolución xudicial
Para a representación de persoas xurídicas (sinale o que corresponda)

☐ Escritura pública
☐ Poder notarial
Para a representación de herdanzas xacentes, comunidades de bens ou outras entidades sen
personalidade xurídica (sinale o que corresponda)

☐ Escritura pública
☐ Poder notarial
En caso de representación de persoas menores de idade (sinale o que corresponda)

☐ Libro de familia
☐ Resolución xudicial ou administrativa
☐ Outros documentos legais de representación
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