ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TR500A

SOLICITUDE

PROGRAMA DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMER APELIDO

TIPO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

CONCELLO

TELÉFONO 2

DATA DE INICIO DE ACTIVIDADE

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATA DE NACEMENTO

SEXO
HOME

CNAE

NIF

MULLER

ACTIVIDADE ECONÓMICA

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

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

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

SOLICITANTE
Autónomo individual
Autónomo de tempada que estivese de alta un mínimo de catro meses e máximo de nove meses, en cada un dos anos 2018 e 2019
Autónomo societario (indicar NIF da sociedade que ten máis dun 25 % da participación e que vai a ser a que xustifique a baixada de
facturación)
NIF SOCIEDADE

NOME

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

OBXECTO DA SOLICITUDE
Actividade con baixada de facturación entre o 45 % e o 60 %
Actividade con baixada de facturación de máis dun 60 % e menos do 70 %
Actividade especialmente paralizada (baixada de facturación igual ou superior ao 70 %)

Declaración da baixada de facturación, segundo:
Persoas autónomas con alta anterior a 01/01/2019
Facturación anual de 2019

Facturación anual de 2020

Disminución da facturación en
porcentaxe

Resto de persoas autónomas con alta durante o ano 2019
Facturación media mensual
dos meses de alta en 2019

Facturación media mensual
dos meses de alta en 2020

Disminución da facturación en
porcentaxe

Resto de persoas autónomas con alta desde o 01/01/2020 ata o 31/03/2020
Facturación media mensual
dos meses de alta do primeiro
trimestre de 2020

Facturación media mensual
dos meses de abril a
decembro de 2020

Disminución da facturación en
porcentaxe

Facturación media mensual
dos meses de alta en 2020

Disminución da facturación en
porcentaxe

Autónomo de tempada
Facturación media mensual
dos meses de alta en 2019

AXUDA SOLICITADA
1.200 € (se a baixada de facturación anterior está entre o 45 % e o 60 %)
2.000 € (se a baixada de facturación anterior é de máis dun 60 % e menos do 70 %)
3.000 € (se a baixada de facturación anterior é igual ou superior ao 70 %)
Autónomo de tempada:
600 € (se a baixada de facturación anterior está entre o 45 % e o 60 %)
1.000 € (se a baixada de facturación anterior é de máis dun 60 % e menos do 70 %)
1.500 € (se a baixada de facturación anterior é igual ou superior ao 70 %)

https://sede.xunta.gal
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ANEXO I
(continuación)
INDICADORES DE PRODUTIVIDADE (situación anterior ao comezo da participación na actividade na data da publicación da orde)
Marque a opción máis axeitada
(só unha)

IDADE
Menores de 25 anos
De 25 a 54 anos
Maior de 54 anos

FORMACIÓN

Marque a opción máis axeitada
(só unha)

(1)

Con estudos de ensino primario (CINE 1) ou secundario (CINE 2)
Co segundo ciclo de ensino secundario (CINE 3) ou con ensino postsecundario (CINE 4)
Con ensino superior ou terciario (CINE 5 a 8)
Analfabeto/sen estudos regrados rematados
(1)

Definicións:
Se ten varios niveis de educación, indicar o superior
CINE 1: educación primaria obrigatoria
CINE 2: educación secundaria obrigatoria
CINE 3: bacharelato, ciclo formativo de grao medio, curso de acceso a ciclo formativo de grao medio
CINE 4: certificado de profesionalidade nivel 3
CINE 5-8: ciclo formativo de grao superior, estudos superiores de ensinanzas artísticas ou universitarias (licenciado, grao, máster, doutor)

DESFAVORECIDOS

Respostas

(2)

De orixe estranxeira ou inmigrantes

SI

NON

N/C

Minorías étnicas

SI

NON

N/C

Ten algunha discapacidade

SI

NON

N/C

Outras persoas desfavorecidas

SI

NON

N/C

Sen fogar ou afectado pola exclusión en canto á vivenda

SI

NON

N/C

Vive nun núcleo de poboación inferior a 5.000 habitantes

SI

NON

N/C

(2)

A cumprimentación destos datos será de carácter opcional

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son
as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que en relación con calquera outra “axuda temporal” relativa aos mesmos gastos subvencionables que, en aplicación do Marco Nacional
Temporal, ou en aplicación da Comunicación da Comisión Marco Temporal relativo ás medidas de axuda estatal destinadas a apoiar a
economía no contexto do actual brote da COVID-19, teña recibido durante o exercicio fiscal en curso.
Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda.
Si se solicitou e/ou concedeu outras axudas , que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de outras axudas temporais doutras
administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
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ANEXO I
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA: (continuación)
3. Que a persoa solicitante cumpre os seguintes requisitos:
· Estar de alta no RETA ou en traballadores por conta propia do réxime do mar ou é unha persoa autónoma de tempada
· Ter domicilio fiscal en Galicia
· A baixa facturación é a declarada anteriormente
· Non estar incurso en ningunha circunstancia que prohiba obter a condición de persoa beneficiaria
· Non estar afectada polo límite da axuda temporal do Marco Nacional Temporal
· O cumprimento do requisito de tratarse de empresas ou persoas autónomas que non están en crise e/ou empresas ou persoas autónomas
que non estaban en crise a 31 de decembro de 2019
· Que coa presentación desta solicitude, acepta a subvención
4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DÉBEDAS COAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
Que a persoa solicitante ou entidade, declara en relación as obrigas tributarias e coa Seguridade Social e coa Administración pública da
Comunidade Autónoma:
Esta ao día das obrigas tributarias coa AEAT e coa Seguridade Social e non ter pendente ningunha débeda coa Administración pública da
Comunidade Autónoma.
Ter débedas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social ou coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
As ditas débedas son inferiores ao do anticipo da axuda solicitada que me corresponde.
SOLICITO o anticipo do 80 % da contía que me corresponde, comprometéndome ao pagamento das débedas correspondentes no prazo dos 15
días naturais seguintes ao seu cobro e de achegar, no caso de non autorizar a súa consulta, un certificado de non ter débedas coas
administracións correspondentes para poder cobrar o 20 %.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Documentación acreditativa da baixada de facturación:
Modelo 390

anos: 2019

2020

Modelo 303

anos: 2019

2020

Modelo 130 IV trimestre

anos: 2019

2020

Outros (especificar):
Documentación que acredite a participación da persoa solicitante na entidade indicada no anexo I, no caso de persoas autónomas
societarias
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Poder suficiente para actuar en nome da persoa solicitante segundo modelo de
representación da sede ou calquera outro válido en dereito, se é o caso.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante
Vida laboral da persoa solicitante
Certificación de estar ao día das súas obrigas coa Seguridade Social
Certificación de estar ao día das súas obrigas coa Axencia Tributaria de Galicia
Consulta de inhabilitación para obter subvención e axudas
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta,
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A
CONSULTA

Certificado de domicilio fiscal

SI

NON

NIF da entidade representante

SI

NON

Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa AEAT

SI

NON
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ANEXO I
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Emprego e Igualdade e Consellería de Facenda e Administración Pública.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para
comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de
tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o
acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas
ao dito responsable (artigos 6.1., letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e ás obrigas previstas nos preceptos
Lexitimación para o tratamento básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro,
de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia; na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital
de Galicia.

Persoas destinatarias dos datos

As administracións públicas, no exercicio das súas competencias.
A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Consellería de Facenda, coa finalidade de
realizar a xestión, seguimento, información, control, coordinación e estudo da execución e avaliación dos programas
operativos dos fondos procedentes da Unión Europa na súa condición de organismo intermedios dos programas
operativos en virtude das funcións atribuídas pola autoridade de xestión dos programas operativos segundo o disposto
nos artigos 125, número 2, artigo 140, números 3 a 5, e anexo XIII, número 3, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e as
súas disposicións de desenvolvemento.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos
seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos
lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle
en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado de
protección de datos e máis
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 17 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das
microempresas afectadas pola crise da COVID-19, mediante o Programa I de persoas traballadoras autónomas (TR500A), susceptible de ser
financiado parcialmente polo Fondo Social Europeo (FSE), e o Programa II de microempresas (TR500B), e se procede á súa convocatoria para o
ano 2021.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
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