ANEXO I
MODELO DE FORMULARIO DE SOLICITUDE DE APOIO PÚBLICO TEMPORAL CON
CARGO AO FONDO DE APOIO Á SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉXICAS

D /D.ª

, maior de idade, con DNI núm.
, que intervén en nome e representación da entidade

(en adiante, a «Solicitante»), con domicilio social en
, correo electrónico de contacto
teléfono de contacto
con NIF n.º

, en calidade de
[1].

,
,

, en virtude de

[1] Precisar instrumento legal de outorgamento de poder, xa sexa ante notario ou en virtude de representación
estatutaria, debendo anexar á solicitude copia do documento correspondente.

POLA PRESENTE DECLARA:
1. Que coñece a normativa de aplicación do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas
Estratéxicas, F.C.P.J. (en adiante, o «Fondo»), aceptando expresamente coa presente
solicitude as condicións, requisitos e funcionamento do mesmo.

2. Que a solicitante presenta a seguinte documentación anexa de conformidade co modelo
proposto polo Fondo:
−

−
−
−

−

−

Declaración responsable de non estar sometido o solicitante a ningunha das

prohibicións para obter a condición de beneficiario, previstas no apartado 2 do
Anexo II do Acordo do Consello de Ministros de 21 de xullo de 2020.

Plan de Viabilidade.

Declaración responsable da solicitante relativa á concorrencia de determinadas
condicións de elixibilidade para ser empresa beneficiaria do Fondo.

Certificados de estar ao corrente a 31 de decembro de 2019 no cumprimento de

obrigacións tributarias e fronte á seguridade social impostas polas disposicións
vixentes.

Declaración responsable do conxunto de medidas de apoio público das que se

beneficiase nos últimos dez anos, con indicación da contía, concepto e órgano
outorgante da subvención pública ou axuda baixo calquera modalidade.

N.I.F., copia da escritura de constitución da solicitante e das escrituras na que figure

a composición societaria actual e dos demais órganos sociais. No caso de
sociedades cotizadas ou admitidas a negociación nun mercado secundario oficial

−

−
−

de valores, detalle de participacións significativas e copia das escrituras nas que
figure a composición actual dos órganos sociais.

Certificación dos acordos do órgano de administración da empresa solicitante
acordando a solicitude de apoio público temporal con cargo ao Fondo e
documentación que acredita a representación dos asinantes da solicitude.

Estatutos sociais vixentes. Regulamento do Consello e, no seu caso, pactos ou
acordos de socios/accionistas ou parasociais.

Contas anuais, informe de xestión e, no seu caso, estado de información non

financeira (no caso de grupos de sociedades, consolidadas do grupo e individuais

da solicitante) formuladas e auditadas, incluíndo os informes de auditoría e
verificación respectivamente.

3. Que na data de sinatura deste documento non existe procedemento xudicial, reclamación
ou expediente administrativo en que estea implicada e que poida afectar á súa estabilidade

económica ou ao apoio financeiro público temporal que solicita e que non se mencionara
de forma expresa na presente solicitude.

4. Que asume que o Fondo poida requirir calquera cambio, reestruturación, mellora ou

modificación que estime pertinente con relación ao Plan de Viabilidade presentado co fin
de obter maiores garantías ou solvencia do apoio público temporal.

Por todo o anterior, SOLICITA apoio público temporal con cargo ao Fondo de Apoio á
Solvencia de Empresas Estratéxicas, por importe total de euros
a través dos seguintes instrumentos, de conformidade coa normativa de aplicación a
Fondo:
En
Sinatura

a

de

de 2021

