
ANEXO I

Solicitude  de subvencións dirixidas a autónomos e Pemes de Moeche no marco da crise

sanitaria do Covid-19

A) Datos da solicitante:

Apelidos e nome

Enderezo completo

Telefono

NIF

Correo electrónico para efectos de notificacións

En nome propio ou en representación da empresa 

Razón social

Enderezo completo

Telefono

NIF

En calidade de

B) TIPO DE AXUDA
Marque cun X a axuda que solicita:

 (   ) Liña 1: Compensación polo peche total da actividade

 (   ) Liña 2: Axudas para gastos asociados á actividade ante a nova situación:

 (   ) Nivel 1

 (   ) Nivel 2

 (   ) Nivel 3

 (   ) Nivel 4: 

C) Documentación achegada coa solicitude

• DNI do titular da actividade
• Certificado actualizado de situación censual no imposto de actividades económicas 
• Resolución/certificación  de  alta  no  Réxime  correspondente  da  Seguridade  Social  ou  

Mutua profesional correspondente da persoa física ou da persoa administradora 
• Certificación acreditativa  de estar ao corrente nos pagamentos coa Axencia Estatal de

Administración Tributaria, co Tesourería Xeral da Seguridade Social e coa Axencia  Tributaria

de Galicia.
• Certificado de titularidade da conta bancaria.

Para a liña 1:

• Resolución da concesión do cese de actividade por forza maior.



Para a liña 2:
• Memoria na que se relacionan os gastos previstos ou facturas dos gastos xa realizados

desde o 14 de marzo.

Outra documentación:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Para os  efectos do disposto  na  Lei  orgánica  3/2018,  de  5  de decembro,  de  protección de datos

persoais  e  garantía  dos  dereitos  dixitais,  o/a  asinante  autoriza  o  tratamento  dos  datos  persoais

(incluíndo a súa incorporación nos correspondentes ficheiros) incorporados na solicitude e noutros

documentos normalizados relativos á xestión deste expediente, que a finalidade para a que se utiliza o

tratamento dos seus datos e para a xestión da súa solicitude e cumprir a normativa aplicable. A/O

asinante poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición relativo a

este tratamento do que e responsable o Concello de Moeche, nos termos da normativa vixente.

Moeche, ___de___________de 2019
Sinatura do/a solicitante

 ALCALDESA DO CONCELLO DE MOECHE


