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MODELO OFICIAL DE INSTANCIA DE SOLICITUDE 

 

 SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, COA FINALIDADE DE PALIAR OS EFECTOS 

NEGATIVOS QUE PROVOCA O PECHE DOS ESTABLECEMENTOS E/OU A SUSPENSIÓN DAS ACTIVIDADES PRODUCIDAS 

POLA CRISE SANITARIA DA PANDEMIA DE COVID-19/ SARS- COV-2 NO CONCELLO DE CARTELLE. 

 

SOLICITANTE:  

Nome e apelidos ______                              ______________                                   _________       _                                                                  

DNI/NIE: _____________________ 

Domicilio: ______________________________________________________              ________  

Correo electrónico: ____________________________________________________ 

Teléfono móbil: ____________________                Teléfono fixo:_____      ____________  

 

REPRESENTANTE (no seu caso):  

Nome e apelidos _____________________________________________________________ _  

DNI/NIE: _______________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________   __  

Correo electrónico: ___________________________________________________ 

Teléfono móbil: _________________                       Teléfono fixo:____________________ 

 

 DATOS DA ACTIVIDADE ECONÓMICA EXERCIDA: 

 Domicilio da actividade:________________________________________________________  

Descrición da actividade________________________________________________________ 

 

EXPÓN: 

1. Que exerce unha actividade económica como empresario ou autónomo no Concello do 

CARTELLE, e durante esta crise sanitaria, debido ás medidas de prevención específicas 

reguladas normativamente, sufriu unha redución de ingresos de debido á: 

☐ Cesamento ordinario ou extraordinario do negocio conforme ao disposto na ORDEN da 
Consellería de Sanidade de 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de 
prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 16-Bis do 26 
de decembro de 2020) 

☐ Reducción de aforos 
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 2. Que cumpre os requisitos previstos para a obtención de subvencións previstas no artigo 13 

da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, achándose ao corrente das súas 

obrigacións tributarias e de Seguridade Social, así como no pago das obrigacións por reintegro 

de subvencións, comprometéndose a manter o cumprimento das anteriores obrigacións 

durante o período de tempo inherente ao recoñecemento ou exercicio do dereito ao cobro da 

subvención, así como a acreditalo en calquera momento no que lle sexa requirido polo órgano 

concedente da subvención. 

 3. Que se compromete ao cumprimento das obrigacións que como beneficiario da subvención 

establecen as bases reguladoras, en particular ao sometemento ás actuacións de control 

financeiro que poida acordar o Concello de Cartelle. 

Solicita: a concesión da subvención que convoca ao Concello de Cartelle  coa finalidade de 
paliar os efectos negativos que provoca o peche dos establecementos e/ou a suspensión das 
actividades producidas pola crise sanitaria da pandemia de COVID-19/ SARS- CoV-2. 
Documentación que achega: 

☐ Copia do DNI, NIE ou NIF, segundo corresponda 

☐ Documento do poder de representación en caso de tramitarse mediante representante 

☐ Escritura de constitución da entidade xurídica (persoas xurídicas) 

☐ Certificación censal de alta na Seguridade Social 

☐ Certificados de estar ao corrente das súas obrigas coa Seguridade Social  e co Concello 
de  Cartelle. 

☐ Certificado de titularidade da conta bancaria onde desexa que se realice o ingreso da 
subvención 
 
 

 

Sinatura (só no caso que se presente de forma presencial) 

 


