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GRAZAS !

Non hai máis palabra para expresarvos a gratitude de todo Moeche polo voso comportamento e polo traballo que fixestes nos
últimos meses. Gardastes rigorosamente o confinamento, asumistes con dilixencia todas as recomendacións e obrigas preventivas, pasastes momentos malos pola incerteza da situación... e aínda con todo iso estivestes sempre aí para axudar ás vosas
veciñas e veciños no que precisasen, deixastes as mans e a vista cosendo máscaras e mandilóns, fabricastes pantallas, emprestastes material para desinfectar os espazos públicos e mesmo botastes unha man no que fixese falta para terlle o paso ao virus.
Ese esforzo solidario e a unión veciñal confirmaron o que xa sabiamos, que somos un grande concello do que debemos ter
fachenda, e máis aínda despois de ver como respondemos ante unha crise de saúde pública que ninguén, nin os máis vellos,
recordan ter padecido nunca.
Pouco a pouco van quedando atrás os momentos máis duros. Pero a batalla continúa; o perigo da COVID-19 segue aí e é responsabilidade individual de cada un de nós seguir loitando á espera dunha cura ou dunha vacina efectiva.
Por iso é importante seguir alerta e cumprir todo aquilo no que tanto insisten as autoridades sanitarias:
• Manter a distancia mínima de 1,5 metros con respecto a outras persoas.
• Usar mascarilla cirúrxica ou hixiénica (sen válvula exhalatoria) a partir dos 6 anos de idade, tanto en espazos abertos
como pechados onde non se poida manter a separación interpersoal.
• Asegurarse de que a máscara vaia ben colocada e tocala o menos posible, sempre coas mans limpas.
• Lavar ou desinfectar as mans con frecuencia e evitar levalas aos ollos, o nariz e a boca.
• Continuar coa hixiene respiratoria: tusir ou esbirrar en panos desbotables ou contra a parte interior do brazo. Se levamos
máscara, non sacala.
• Seguir as recomendacións e protocolos que haxa en establecementos públicos ou abertos ao público (bares, restaurantes, tendas, cines, etc.)
• Se precisades facer trámites no Concello, pedide cita previa no 981 440 006 ou empregade a Sede Electrónica municipal,
á que se accede desde www.moeche.gal.
• Recordade que é obrigatorio informar ás autoridades sanitarias -900 400
116- se temos síntomas coincidentes cos da COVID-19, como son: febre,
calafríos, tose, sensación de falta de aire, diminución do olfacto e do gusto, dor
de gorxa, dores musculares, dor de cabeza, debilidade xeral, diarrea ou vómitos.
Repetimos: se sufrides algún destes síntomas é fundamental que informedes
de inmediato para que vos presten a atención precisa e para atallar posibles
rebrotes.
Poñede sentidiño en todo o que fagades -xa o facedes, seguro- porque o coronavirus segue sendo unha ameaza moi seria. Estamos recuperando o curso normal
das nosas vidas, movémonos, reencontrámonos e, precisamente por esa razón, é
agora cando debemos ter aínda máis coidado. Non o dubidedes, esforzándonos e
mantendo a garda habemos saír desta.

Un verán cheo de actividade adaptada
á nova normalidade

O Concello ten xa en marcha unha programación cultural e deportiva para o verán que debeu axeitarse ás
obrigas preventivas en canto a aforos e medidas de hixiene e seguridade. Como xa saberedes, neste 2020 a
piscina municipal permanecerá pechada por seguridade, aínda que si abrirán a área recreativa e mailo ambigú
de Soutogrande. Con todo, hai oferta de lecer abondo para todas as idades. Varias das actividades xa comezaron -informamos delas a través da web e das redes sociais- e outras están por chegar, polo que aínda estades
a tempo de vos inscribir nelas. Ademais hai algunhas incluídas no “Verán en acción” que teñen prazas libres.
Imos repasar todo o que hai en xullo e agosto.

“Verán en Acción”
Ofértanse distintas propostas para todas as idades
durante estes dous meses. O programa tamén debeu amoldarse a cupos de participantes e a espazos que permitan garantir o distanciamento social.
Ademais tamén se decidiu partir as sesións en xornadas de mañá e tarde con limitación dos grupos
a un máximo de 8 persoas e reducindo a duración
de cada actividade a 45 minutos, coa finalidade de
que as entradas e saídas sexan escalonadas e de
que haxa tempo entre grupos e actividades para
desinfectar o material.
Aínda así haberá variedade abonda entre a que elixir: ximnasia para maiores, patinaxe, pilates, spinning e tenis. No seguinte
cadro recóllese a distribución horaria e tamén os lugares en que se desenvolverá cada actividade:
No caso da ximnasia para persoas maiores o prezo será de 12€ mensuais para menores de 65 anos e 9€/mes para
quen supere esa idade. Pilates e Spinning terán un prezo de 10€/mes e patinaxe e máis tenis só custarán 6 euros
mensuais. Ademais serán de aplicación os descontos previstos polo Concello para usuarios e usuarias do Carné Xove ou para
familias que non conten con recursos económicos suficientes, tal e como se reflicte na ordenanza reguladora nº 16.
As inscricións hai que facelas presencialmente no departamento de Deportes -con cita previa– en horario de 9 a
14.00h. de luns a venres, chamando ao 981 404 006 ext.3 ou enviando un correo a daniel.feijoo@moeche.gal indicando
o nome, os apelidos, os datos de contacto e a actividade na que se quere participar. A preinscrición tamén se poderá facer a
través da Sede Electrónica remitindo unha solicitude xeral.
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O campamento Sementeira, en
agosto e grupos reducidos

A área de Igualdade e Infancia porá en marcha os obradoiros de conciliación Sementeira durante o mes de agosto. Estarán
divididos en dúas quincenas con dous grupos de entre 8 e 10 rapaces en cada unha delas. A información sobre o seu contido,
os prezos e os criterios de adxudicación pode consultarse na web municipal www.moeche.gal.
Ademais da redución dos grupos por motivos preventivos, o Concello tamén apostará polo desenvolvemento de actividades
ao aire libre ou en estancias que permitan gardar as distancias, como é o caso do pavillón. Tamén se evitará o uso compartido
de materiais e, de ser imprescindibles, o monitorado asegurará a súa hixiene.
Horarios: de luns a venres, dúas quendas: a) 08.30h a 14.00h ; b) 10.00h a 14.00h
Establécense dous grupos cun máximo de 10 participantes cada un con dúas franxas de idade: 3-7 anos e 8-12 anos.
Prazas: máximo de 20 prazas. Na franxa horaria de 8.30h a 10:00h só se ofrecen 5 prazas en cada grupo.
Inscrición: Matrícula do 8 ao 22 de xullo, de luns a venres de 9.00h a 14.00h horas na Casa do Concello ou na Sede Electrónica
www.moeche.gal
En función do horario de entrada, as cotas mensuais serán as seguintes:
Horario
1º Membro
2º Irmán/irmá
3º Irmán/irmá

8.30h a 14.00h
60€
50 €
30€

10.00h a 14.00h
50 €
40€
20€

Cine ao aire libre

A Concellaría de Cultura programou sesións de cine ao aire libre adaptadas ás medidas preventivas, é dicir, con aforo limitado
e distanciamento físico entre persoas non convivintes. O 18 de xullo ás 21.30h. proxectarase en Soutogrande o filme infantil “Os futbolísimos” e o 1 de agosto á mesma hora e no mesmo lugar pasarase “A Galiña Turuleca”, tamén para rapazada. O 14 de agosto ás 21.30h. haberá unha terceira proxección para maiores de 16 anos diante da Casa do Concello: “A
sombra da lei”, dirixida polo monfortino Dani de la Torre.
Para reservar as entradas, que son de balde, haberá que chamar ao 981 404
006 ou mandar un mail a correo@moeche.gal. Recordade que é obrigatorio o
uso de mascarilla.

Xeorutas do Toelo e
por Mina Piquito

O Concello tamén pechou xa o calendario de xeorutas estivais conducidas polo xeólogo Fran Canosa. O 4 e mailo 12 de
xullo completáronse as inscricións para ver os espeleotemas de Mina Piquito e as canteiras de toelo xunto coa utilización da
pedra de Moeche na arquitectura civil e relixiosa. Pero aínda quedan máis ocasións de descubrirmos a nosa incrible riqueza
xeolóxica.
• Sábado 25 de xullo, Xeovisita á Mina Piquito: dúas quendas, unha ás 16.00 e outra ás 18.10h.
• Domingo 2 de agosto, Xeoruta do Toelo: 10.00h.
• Xoves 6 de agosto, Mina Piquito: ás 16.30 e ás 18.40h.
• Sábado 15 de agosto, Toelo: 16.30h.
• Luns 17 de agosto, Mina Piquito: 16.30h. e ás 18.40h.
• Sábado 29 de agosto, Mina Piquito: ás 10.00h. e ás 12.10h.
Os grupos para Mina Piquito están limitados a 10 persoas por quenda -maiores de 11 anos- e o prezo da inscrición son 10€, incluído o
seguro de accidentes. Nos itinerarios do Toelo poderán participar ata
25 persoas sen limitación de idade e o prezo é de 6€. Tamén inclúe o
seguro e a entrada no castelo de Moeche, punto final do camiño.
As inscricións deben facerse a través dos formularios publicados no
blog rutasxeoloxicasdegalicia.blogspot.com ou ben contactando
coa Oficina municipal de Turismo no 981 404 006. As reservas
ábrense 15 días antes de cada ruta.
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“Castelo de Sons” e visitas
á fortaleza con novidades

No verán tamén reeditamos a programación musical do “Castelo de Sons”, onde aproveitamos a acústica e mailo entorno do
noso castelo para ofrecer pequenos concertos ao vivo. Desta volta teremos a actuación de Pakolas para público infantil -sábado 18 de xullo, 20.00h.- e a de Paloma Suanzes para público
adulto, a quen poderemos escoitar o sábado 8 de agosto tamén ás 20.00h. As entradas hai que reservalas chamando ao
918 404 006 ou en correo@moeche.gal. Tamén se poden
solicitar presencialmente no Concello con cita previa en
horario de mañá.

Castelo de Moeche
Cómpre lembrar que o castelo de Moeche está
aberto desde o pasado 20 de xuño. Na súa primeira fin de semana rexistrou máis de medio cento de
visitas, sinal de que o turismo afastado dos grandes
centros estivais cobrou importancia a raíz da crise sanitaria.
Os horarios de verán -desde o 1 de xullo até o 15
de outubro- serán de 11.30 a 13.30 e de 16.30 a
19.30h. de luns a venres. Os sábados e domingos
abrirá de 11.00 a 14.00h. e de 16.30 a 20.00h.
O Centro de Interpretación da Revolución Irmandiña
recibiu unha subvención cercana aos 11.600 euros
procedentes da Deputación da Coruña para a contratación dunha técnica -saída das listas convocadas en
2017- que se encarga da atención ao público desde
primeiros de xullo.
As visitas están reguladas por razóns preventivas: é
obrigatorio o uso de máscara hixiénica ou cirúrxica
para todas as persoas maiores de 6 anos e sempre
se deberá manter unha distancia de polo menos 1,5
metros con respecto a outras visitantes. No lugar colocouse abundante cartelaría informativa recordando
as precaucións individuais e tamén se instalaron dispensadores de xel hidroalcólico. En cada momento só
pode haber un máximo de 25 persoas nas distintas
estancias da fortaleza, xa sexa con visitas por libre ou
en grupo. No recinto non se entregan folletos impresos, senón que se substituíron por versións dixitais ás
que se pode acceder desde o móbil mediante códigos QR.
Unha das novidades do castelo para este verán será a
instalación de novos paneis que nos axudarán a entender como era a fortaleza primitiva pero, sen dúbida, o
máis espectacular vai ser a exposición de obxectos
arqueolóxicos atopados durante os traballos de rehabilitación que se desenvolveron nos anos 90. O Goberno local está xestionando co Servizo de Museos da
Xunta a cesión deses vestixios -louza, moedas, obxectos metálicos, etc.- que nestes momentos se encontran gardados no Museo Arqueolóxico e Histórico da
Coruña. Se todo vai ben poderemos velos de novo en
Moeche desde comezos de agosto.
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Este verán seguramente vexamos
máis turismo por Moeche

A crise sanitaria tamén tivo efecto sobre o turismo. Agora búscanse destinos afastados dos grandes polos
costeiros e experiencias en contacto coa natureza e sen aglomeracións. Condicións que Moeche cumpre de
sobras e que se están promocionando desde a Oficina de Turismo, aberta desde o pasado 1 de xuño gracias a
unha achega de 10.184 euros da Deputación da Coruña. A oficina estará aberta até o 1 de decembro e o técnico
contratado coa axuda provincial centrará o seu traballo na promoción do territorio como destino -o castelo, as
xeorutas, etc.- e tamén noutras actividades relacionadas coa dinamización da hostalaría, principal afectada
pola crise da COVID-19.
O técnico -seleccionado entre os candidatos
enviados polo SPEG- atenderá no Concello de martes a venres entre as 11.30 e as
13.30h. Polas tardes, de 16.30 a 19.30h.,
estará na fortaleza de San Xurxo, onde tamén
permanecerá os sábados, domingos e festivos de 11 a 14.00h. e de 16.30 a 20.00h.,
reforzando o labor da técnica do Centro de
Interpretación da Revolución Irmandiña.
Outra das súas funcións será a de guiar
á hostalaría local no aproveitamento das
redes sociais para a mellorar o posicionamento dos seus negocios. Desde a oficina
tamén se abordará o deseño dunha nova
ruta de sendeirismo e a coordinación das rutas xeolóxicas do verán.do toelo e do cobre que regresarán no verán. Por último -e
en relación co xeoturismo-, dentro das funcións do técnico tamén se encontra a aplicación en Moeche das liñas de actuación
marcadas no plan estratéxico do Proxecto de Xeoparque do Cabo Ortegal.
Ademais de subvencionar o contrato do técnico, a Deputación tamén colaborará co Concello na impresión de 13.000 folletos
en galego, castelán e inglés referidos ao castelo e os diferentes recursos turísticos do municipio.

Feiras ao completo desde o 11 de xullo

As feiras do 11 e do 23 tamén se viron afectadas pola crise. Primeiro houbo que suspendelas e logo, no último momento da
desescalada, só puideron acudir a elas os postos de alimentación ou os relacionados co sector primario. Desde o 11 de xullo
xa se poden reunir en San Ramón todos os vendedores e vendedoras habituais -produtos agrogandeiros, artesanía, ferramentas, roupa e calzado, etc.-, co que agardamos que as nosas feiras vaian collendo ritmo pouco a pouco.
Iso si, nesta nova situación é necesario que nos postos se adopten medidas de prevención, como por exemplo usar máscaras,
limpar constantemente e vixilar que a xente non manipule o xénero. Os puntos de venda deberán separarse como mínimo 1,5
metros polos lados -poden estar a un metro se usan lonas ou mamparas de separación- e gardar polo menos 6 metros de
separación frontal. O Concello colocou carteis informativos recordando as obrigas de hixiene e distanciamento social e tamén
distribuiu polo recinto dispensadores de xel hidroalcólico.
Se imos á feira debemos usar a máscara, manter a distancia interpersoal e en ningún caso tocar os produtos en venda. Nos
espazos hostaleiros -cafetaría e polbeiras/churrascarías- serán de aplicación as normas que rexen para bares e restaurantes.
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O orzamento municipal para este ano
superará os 2 millóns de euros

Xa está en vigor o orzamento do Concello de Moeche para este 2020. As previsións de ingresos e gastos aprobáronse o pasado 5 de xuño cuns números que se sitúan en 1.851.950 €. Trátase dunha conta que destina máis
dun 26% a programas de benestar social e que se deseñou para responder ás novas necesidades post-crise.
Porén, esa non será a cifra definitiva, xa que con posterioridade á aprobación por parte do pleno o Concello
tamén recibiu 103.000 euros da Deputación da Coruña para as obras do Centro de Transformación Alimentaria e
está pendente a asignación de fondos para o Plan Complementario -outros 167.600-, o que elevará o orzamento
por riba dos dous millóns de euros.
As contas do Concello cumpren coa normativa estatal
sobre regra de gasto, equilibrio económico e financeiro e
niveis de endebedamento, tal
que como se reflectiu na liquidación das contas de 2019.
Tarátase dun orzamento orientado a paliar as repercusións
da crise. Así, o Capítulo 4 -onde se recollen as transferencias correntes- increméntase
máis dun 10%, creando unha
liña de axudas dotada inicialmente con 20.000 euros que,
de ser necesario, o Concello
poderá incrementar con remanentes propios, destinada a persoas autónomas e pemes afectadas polo Estado de Alarma.
Tamén se habilita unha partida de 6.000 euros destinados a axudas de emerxencia social para familias. Por outro lado o
orzamento incorpora unha reserva de 12.000 euros para a asignación de bolsas de estudo e mantén o convenio nominativo
de 1.000 euros coa ANPA do CEIP San Ramón, ademais de incrementar até os 4.000 a subvención nominativa para a ACDR
Moeche, xustificado en que a partir de agora a entidade se encargará do mantemento do campo de fútbol municipal.
Trátase dun orzamento orientado ás persoas e definido para un contexto postcrise que, malia todo, non descoida non descoida
os investimentos. Este apartado, recollido no Capítulo 6, reflicte proxectos por valor de 573.500 euros, deles 460.581 euros
son de transferencias de capital procedentes doutras administracións e 112.919 euros dos recursos municipais. 214.000
euros dedicaranse a melloras e mantementos na rede viaria con financiamento maioritario da Deputación e, nunha pequena
parte, tamén da AGADER.
Os 359.000 euros restantes distribúense en obras e proxectos de aforro enerxético na iluminación pública, na rede de auga,
no proxecto de reparación das bancadas do campo municipal, en melloras na área recreativa de Soutogrande, ampliación
do saneamento de Sta. Cruz, na adquisición de colectores do lixo e na merca dun vehículo para o departamento de Servizos.
Destaca neste capítulo o investimento de 220.000 euros no Centro Comarcal de desenvolvemento rural financiado con fondos
europeos e provinciais, aos que haberá que engadirlle en breve as partidas do Plan complementario do Pos para proxectos
de pavimentación e da mellora da rede de auga.

Ingresos
Un ano máis non se contempla nos ingresos unha suba dos impostos municipais, e así os ingresos do orzamento municipal,
que ascenden a 1.851.950 €, financiaranse cunha previsión de ingresos directos de 320.000 euros -IBI, IAE e “rodaxe”- e
cunha cifra semellante á do ano pasado en canto a impostos indirectos -o de Instalacións Construcións e Obras-, estimado
no documento en 12.500 euros.
Baixan os ingresos por taxas, prezos públicos e outros -Capítulo III- , que alcanzan os 223.576 euros -un 0,46% menos que
o ano pasado- tamén se computan 780.792 euros -case un 14% máis que en 2019- procedentes de subvencións xa confirmadas para afrontar gastos derivados da pandemia. No caso das transferencias de capital -Capítulo VII- as achegas doutras
administracións estímanse en 460.581,49€.
No apartado de persoal, que se sitúa en 521.150 €, a cifra sobe con respecto a 2019 nun 11% máis debido ao reforzo do SAF
cunha nova traballadora temporal para facer fronte á pandemia e tamen ás contratacións de persoas desempregadas con
cargo ao Plan de Emprego Local da Deputación e ao APROL Rural da Xunta, e á recente contratación dun técnico de Turismo.
Todas estas incorporacións contan con financiamento doutras administracións.
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OBRAS

Aprobados os fondos do POS+ cadicional 2020 para gastos COVID e Obras por 95.117,00€
No pleno do pasado 16 de xuño déuselle o visto e prace ao reparto dos programas promovidos pola Deputación
para colaborar cos municipios en dous sentidos: por unha banda axudándolles cos gastos derivados da crise
sanitaria e, por outra, achegando fondos para levar a cabo investimentos financieiramente sostibles que xa
estaban previstos desde finais do ano pasado pero que agardaban a que o ente provincial liberase os fondos necesarios para levalos a cabo. Os programas denomínanse POS AD 1/2020 -relacionado coa xestión da COVID-19
e cunha achega de 20.130 €- e POS AD 2/2020, que supón unha axuda doutros 75.487 euros que se dedicarán a
gasto corrente e a un proxecto de eficiencia enerxética.
Os algo máis de 20.000 euros do POS Adicional 1 partíronse
en dúas finalidades. 5.500 euros dedicáronse á contratación
dunha persoa para o Servizo de Axuda no Fogar coa finalidade
de reforzar a asistencia domiciliaria de persoas maiores, discapacitadas ou en situación de dependencia. A contía restante
-14.630 euros- destinarase á merca de material de protección
para o persoal municipal e todo tipo de consumibles de prevención, así como aos gastos ocasionados pola limpeza e desinfección de espazos e instalacións públicas. Con esta partida
tamén se incrementarán os fondos dedicados a emerxencia
social, de xeito que o Concello conte con máis recursos para
atender necesidades urxentes dos colectivos máis desfavorecidos.
O segundo programa, o POS Adicional 2/2020 supuxo a confirmación dunha achega de 75.487,78 euros que xa estaba
prevista desde finais do ano pasado, cando se aprobou a relación de proxectos que se ían sufragar cos fondos do plan provincial de obras e servizos. A metade desa contía -algo máis de
37.700 euros- irá parar a gasto corrente do Concello, mentres
que coa outra metade se financiará o remate da instalación de
iluminación led no centro urbano, concretamente entre a rúa
Cristo do Rañal e o cruzamento coa Estrada da Feira.
Dentro deste último proxecto cambiaranse lámpadas, soportes e tamén instalacións eléctricas. Preténdese rebaixar desta
maneira o consumo enerxético nun 88%, pero tamén diminuír a contaminación lumínica e as emisións equivalentes de CO2
á atmosfera. Cabe recordar neste sentido que o Concello de Moeche subscribiu recentemente o Pacto das Alcaldías
polo Clima e a Enerxía onde se expresa o compromiso municipal de levar a cabo políticas que contribúan a frear o cambio
climático.

Liñas de axudas municipais no
marco da crise do COVID-19

O Concello ofrécelle axuda económica ás persoas autónomas e pequenas empresas que tiveron que pechar
durante o Estado de Alarma a través dunha liña de axudas, polas que se poderán obter un mínimo entre 450 e
un máximo de 1.000 euros de subvención. As bases desta convocatoria extraordinaria xa están publicadas na
web municipal e as solicitudes poderán presentarse a través da Sede Electrónica ou presencialmente con cita
previa, unha vez entre en vigor. As axudas son compatibles coas que conceden outras administracións, como
a Xunta, a Deputación ou o Goberno do Estado. Porén, hai que mirar as bases desoutras convocatorias xa que
igual nelas figura algunha incompatibilidade.
As dúas liñas convocadas polo Concello son independentes pero complementarias entre si. É dicir, poderase solicitar unha
delas ou as dúas, de maneira que, dependendo do tipo de negocio do que se trate a axuda global poderá alcanzar os 1.000
euros.
A Liña 1 vai dirixida a compensar o peche total da actividade principal daqueles negocios obrigados a parar polo Estado de
Alarma. Nese caso haberá unha contía fixa de 300 euros para todas as solicitudes que cumpran os requisitos establecidos
nas bases.
A Liña 2 ten a finalidade de colaborar cos gastos de adaptación á nova normalidade, como poden ser a adquisición de EPIs
e materiais necesarios -máscaras, luvas, xel hidroalcólico, etc.-, a instalación de equipamento de protección -mamparas, por
exemplo- ou a merca de calquera outro material que axude a ofrecer o servizo coas medidas de seguridade obrigatorias.
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Tamén se inclúen neste apartado gastos fixos que houbese malia ter pechado o negocio, como é o caso do consumo enerxético,
a auga, os recibos do lixo ou os custes de alugueiro.
Nesta segunda liña marcáronse distintos niveis dependendo da actividade. En cada un dos tramos outorgaranse cantidades
adaptadas ao esforzo económico que se tivese que asumir:
• Nivel 1: Establecementos comerciais e de servizos onde é posible desenvolver a actividade respectando o uso de máscaras
e o distanciamento social, que poden beneficiarse dunha axuda de 150 €.
• Nivel 2: Locais que prestan servizos persoais -clínicas e perruquerías, por exemplo- e que para manter a actividade deben
limitar a afluencia de clientela ou pacientes escalonando a súa entrada e saída e dedicando tempo entre unha persoa e outra
para desinfectar materiais e mobiliario. O importe da axuda será de 250 €.
• Nivel 3: O terceiro chanzo da convocatoria está pensado para os locais hostaleiros -bares e cafetarías- que non teñan
servizo de comedor. A achega será de 450€.
• Nivel 4: Dentro dos locais hostaleiros, o Concello entende que asumen máis gasto aqueles que, ademais de atender terrazas e barra, tamén serven comidas, de aí que a axuda para gastos fixos ou de adaptación será de ata 700€.
Ademais de que a actividade se vise abocada ao peche obrigatorio por mor da crise sanitaria -segundo os códigos e listados
publicados no BOE e máis no DOG a raíz do Estado de Alarma-, tamén será necesario cumprir outros requisitos: que o negocio
figure no padrón municipal do IAE, non ter débedas nin co Concello nin con outras administracións (AEAT, Seguridade Social,
etc.) e comprometerse a manter a actividade polo menos 3 meses despois da obtención da axuda.
Toda a información sobre esta convocatoria de subvencións pode consultarse na web municipal, onde tamén se encontra o
modelo de solicitude e a relación de documentos que haberá que presentar. Tamén se poden aclarar dúbidas contactando coa
axente de Desenvolvemento local no 981 404 006 ou presencialmente no Concello, sempre con cita previa.

Centro de Desenvolvemento Rural en Moeche

A Deputación achega máis de 103.000 euros para o Centro de Transformación Agroalimentaria
O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González, e maila alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy, asinaron o pasado 19
de xuño o convenio de colaboración entre ambas administracións para conventer a antiga nave dos queixos de San Ramón nun
centro de ámbito comarcal de apoio ao desenvolvemento rural.
O acordo supón unha achega de 103.545,99€ para as obras dun proxecto no que tamén participan Cerdido, San Sadurniño e
Valdoviño. O futuro centro, no que se investirán máis de 235.000 euros, concibiuse como un punto totalmente equipado para
a transformación alimentaria da pequena produción da comarca, pero tamén como lugar de formación e intercambio de ideas
integrado na Rede Provincial de Espazos de Traballo, da que xa forman parte Oleiros, Boiro, Brión, Ames e Carballo.
Ademais da achega provincial, as instalacións tamén contan con outros 119.600 euros de subvención con fondos europeos do
FEADER xestionados polo GDR Seitura 22 dentro do programa Leader. Pola súa banda, a Dirección
Xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias asumiu o importe correspondente ao
proxecto técnico, cifrado en 12.000 euros.
O Concello de Moeche, como titular das instalacións que se van remodelar,
agarda contratar ao longo do verán as obras construtivas e de reurbanización
do seu entorno. A licitación levarase a pleno este mesmo mes de xullo.
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