
SOLICITUDE AXUDA PEL REACTIVA

Prazo límite 25 de novembro ás 12:00 horas.

Persoal de contacto:

• Axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL). 981843280 Extensión 2017

• Orientadora laboral. 981843280 Extensión 20

Documentación a presentar:

• NIF/NIE ou CIF segundo corresponda.

• Designación de conta bancaria segundo o modelo normalizado do Concello.

• Anexo I: Solicitude da axuda.

• Anexo II: Declaración responsable do cumprimento de requisitos e obrigas.

Existen tres grupos de entidades solicitantes:

• Grupo I: Que se visen afectados polo peche en virtude do disposto no RD 463/2020, do 14
de marzo,  polo  que se declara  o  estado de alarma para  a  xestión  da situación de  crise
sanitaria ocasionada pola COVID-19, e a súa modificación aprobada no RD 465/2020, do 17
de marzo.

• Grupo  II: Que  non  se  visen  afectados  polo  peche,  pero  cuxa  facturación  no  segundo
trimestre  fiscal  de 2020 se vira  reducida,  polo  menos,  nun 75% en relación  coa  media
efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma. Cando a persoa
física ou xurídica non leve de alta os seis meses naturais esixido para a acreditar a redución
os ingresos, a valoración levarase a cabo tendo en conta o período de actividade.

• Grupo III: Que se viran na obriga de acollerse a un ERTE (Expediente de Regulación
Temporal de Emprego), nos termos establecidos no RD 465/2020, do 17 de marzo.

En función do grupo ao que se pertenza, hai que presentar ademais a seguinte documentación:

• Beneficiarios/as do Grupo I:

◦ Certificado actualizado de Situación Censal da Axencia Estatal Tributaria.

◦ Informe actualizado de Vida Laboral da Empresa, expedido pola Tesourería Xeral da
Seguridade Social no que se inclúa o seu número de traballadores/as.

• Beneficiarios/as do Grupo II:

◦ Ademais  da  documentación  indicada  para  o  Grupo  I,  acreditación  da  redución  de
ingresos dende os seis meses previos á declaración do estado de alarma e ata a data de
presentación  da  solicitude  da  axuda,  mediante  a  presentación  dalgún  dos  seguintes
documentos: copia do libro de rexistro de facturas, libro diario de gastos, libro rexistro
de vendas e ingresos e libro de compras e gastos, ou declaración de IVE, IRPF.

• Beneficiarios/as do Grupo III:

◦ Ademais  da  documentación  indicada  para  o  Grupo  I,  documento  acreditativo  da
situación de ERTE. 


