AXUDAS MUNICIPAIS PARA A CREACIÓN DE EMPRESAS
ANEXO I: SOLICITUDE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME

NIF

DIRECCIÓN
TELEFONO

FORMA XURIDICA

CONCELLO NO QUE FIGURA EMPADROADO
DATA DE ALTA SEG. SOCIAL

Empresa Individual

CORREO ELECTRÓNICO

Sociedade

PERMANENCIA NO DESEMPREGO (meses)

DATA DE ALTA NO I.A.E

Nº SEGURIDADE SOCIAL

Cooperativa
DATA DE NACEMENTO

RELACIÓN DE PROMOTORES DO PROXECTO ademais da persoa que asina esta solicitude
DNI

NOME E APELIDOS

DATA NACEMENTO

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
a) Que todos os datos que constan na solicitude e nos documentos que se xuntan son certos.
b) Que non incorre en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e reú
nense as condicións para ser beneficiario/a de acordo co establecido nas bases da convocatoria.
c) Que se atopa ao corrente no pagamento de obrigas coas Administracións Públicas, conforme o artigo 10.2.e da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, e o artigo 8 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que
se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
d) Que se compromete a manterse de alta como persoa traballadora autónoma por conta propia no correspondente réxime da Seguridade
Social ou mutualidade de colexio profesional un mínimo de 12 meses a contar desde a data de alta.

DATOS BANCARIOS:
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

IBAN 24 díxitos

SUBVENCIÓN QUE SOLICITA:

INVESTIMENTO REALIZADO

CONTIA MÁXIMA

Subvención para a adquisición de inmobilizado material

2.000,00 €

Axuda destinada a gastos xerais

1.000,00 €

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data
de

CONCELLO DE MAZARICOS. ALCALDÍA

de

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

DNI/CIF do/a solicitante
DNI do representante no caso dunha figura societaria
Escritura de constitución no caso de tratarse dunha figura societaria
Certificado de empadronamento
Informe de vida laboral actualizado de cada promotor/a
Memoria da actividade - Anexo I
Declaracións de axudas solicitadas - Anexo III
Alta no Imposto de Actividades Económicas (modelo 036 ou 037)
Alta no correspondente Rexime da Seguridade Social ou equivalente
Relación de investimentos e gastos - Anexo IV
Contratos de traballo realizados así como documentos de cotización
Documentación acreditativa da pertenza ao colectivo polo cal se solicita a axuda (discapacidade, exclusión social, desemprego, ¼)
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
A concesión das subvencións graduarase tendo en conta os seguintes criterios:
A concesión das subvencións graduarase tendo en conta os seguintes criterios:
a) Pola situación dos/as socios/as promotores/as (ata 4 punto) Esta baremación terá en conta a pertenza do/a solicitante a colectivos con maiores
dificultades de inserción laboral.
No caso de tratarse de varios promotores a baremación farase para cada un dos/as mesmos/as.
A puntuación neste epígrafe será a suma dos puntos de cada un dos promotores co máximo indicado de 4 puntos por solicitude de axudas.
Terán a condición de colectivos protexidos:
- Persoas desempregadas (0,5 puntos)*
- Persoas desempregadas de longa duración (0,5 puntos)*
- Que se trate do seu primeiro emprego (0,5 puntos)
- Menores de 30 anos (0,5 puntos)
- Maiores de 45 anos (0,5 puntos)
- Mulleres (0,5 puntos)
- Persoas con discapacidade, circunstancia acreditada de acordo ás bases publicadas (0,5 puntos)
- Persoas pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social (0,5 puntos)**
- Persoas que esgotasen a súa prestación por desemprego ou subsidio (0,5 puntos)
b) Polo número de postos de traballo creados por conta allea a tempo completo (1 punto por posto de traballo cun máximo de 3 puntos). No caso de
xornadas parciais puntuarase en proporción á xornada de traballo . Para tal efecto teranse en conta os contratos de traballo asinados dentro do
período elixible.
c) Que a/as persoa/as contratada/as por conta allea estean empadroadas no Concello da Mazaricos na data de finalización de período elixible (ata
3 puntos, 1 punto por persoa contratada).
d) Polo emprego da lingua galega na realización das actividades propias da empresa (1 punto).
(*) Considéranse parados/as de longa duración aquelas persoas que estivesen sen traballo durante polo menos 12 dos 16 meses anteriores , no caso de
persoas maiores de 25 anos, e 6 meses dos últimos 8 no caso de menores de 25.
(**) Considéranse colectivos en risco ou situación de exclusión social os seguintes:
- Persoas perceptoras da renda de integración social de Galicia ou aquelas que non poidan acceder a ela (por falta do período esixido de residencia ou
empadroamento, ou por ter esgotado o período de percepción legalmente establecido), ou que teñan membros da súa unidade familiar en situación de
desemprego.
- Persoas que participen ou participasen en procesos de rehabilitación ou reinserción social de drogodependencia, debidamente acrediados ou autorizados.
Internos/as de centros penitenciarios con situación penitenciaria que lles permita acceder a un emprego, así como liberados/as condicionais ou ex-reclusos/as
que non tivesen antes un primeiro emprego fixo remunerado tras un período de privación de liberdade.
- Mulleres procedentes de casas de acollida que presenten problemas adicionais de inserción ou reinserción laboral.
- Persoas que teñan acreditada pola Administración competente a condición de vítima de violencia doméstica.
- Mulleres que abandoasen o exercicio da prostitución e se incorporen ao mercado laboral, e transexuais ou persoas en proceso de reasignación sexual.
- Menores internos cuxa situación lles permita acceder a un emprego, así como os que estean en situación de liberdade vixiada e os ex- reclusos/as.
- Mozos/as que estean ou estivesen ata a súa maioría de idade baixo a tutela ou garda da Administración.
- Traballadores/as inmigrantes que pasen a ser residentes na Comunidade Autónoma de Galicia e cuxas características condicionen a súa integración social.
- Emigrantes retornados/as con graves necesidades persoais ou familiares.
- Persoas que formen parte de colectivos ou minorías cuxas características poidan condicionar as súas posibilidades de integración social.

