
DOG Núm. 193 Luns, 10 de outubro de 2016 Páx. 46254

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS 
PÚBLICAS E XUSTIZA

RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola 
que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación 
das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 15 de xuño de 2016 
pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega 
para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo FSE 
no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa 
convocatoria no ano 2016 (SI429A).

A Secretaría Xeral da Igualdade convocou no ano 2016, a través da Resolución do 
15 de xuño de 2016 (DOG núm. 124, do 1 de xullo) as axudas do programa Emega para 
o fomento do emprendemento feminino en Galicia, que comprende as seguintes liñas e 
axudas complementarias: a) Liña Emprende; b) Liña Innova; c) Liña Activa; d) Liña ITEF; 
e) axuda complementaria Concilia; f) axuda complementaria Dual. Estas axudas están 
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco programa operativo FSE-Ga-
licia 2014-2020. 

O prazo e a forma de presentación das solicitudes están regulados no artigo 13 da Re-
solución do 15 de xuño de 2016. Así mesmo, no artigo 14 determínase a documentación 
que se ten que presentar xunto coa solicitude.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro da dita resolución de convo-
catoria pola unidade administrativa tramitadora e encargada da instrución do procedemen-
to, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela 
presentado, ben por conter erros, ou ben por non ser suficiente para a determinación do 
cumprimento dos requisitos exixidos, co obxecto de facer o oportuno requirimento para 
completar os expedientes e para a súa posterior remisión á comisión encargada da súa 
valoración (artigo 16.1 e artigo 17.1).

Pola súa vez, o parágrafo segundo do artigo 16.1 da Resolución do 15 de xuño de 
2016 dispón que por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, de confor-
midade co establecido nos artigos 59, 60 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, 
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os requirimentos de emenda se poderán facer mediante publicación no Diario Oficial 
de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. Así 
mesmo, os requirimentos tamén se publicarán na páxina web da Secretaría Xeral da 
Igualdade. 

Polo exposto, 

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes obxecto 
de requirimento por non estar debidamente cubertas e/ou non achegar a documenta-
ción preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación fi-
gura como anexo desta resolución (anexo: requirimentos de emenda de documentación,  
SI429A2016).

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes que figuran no anexo desta 
resolución, de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados 
a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou 
acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución, coa adver-
tencia de que, de non o facer, se lles terá por desistidas da súa solicitude, de acordo co pre-
visto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no artigo 71 
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común, logo de que se dite a oportuna resolución ao abeiro 
do artigo 42 da dita lei.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante 
o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Secretaría Xe-
ral da Igualdade, a través da conta de correo promocion.igualdade@xunta.gal, no teléfono 
indicado no artigo 29 da convocatoria (981 54 53 74), ou presencialmente.

Santiago de Compostela, 22 de setembro de 2016

A secretaria xeral da Igualdade 
P.S. (Disposición adicional terceira do Decreto 72/2013, do 25 de abril) 

Beatriz Cuiña Barja  
Secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza
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ANEXO 
Requirimentos de emenda de documentación (SI429A2016)

Relación de solicitudes suxeitas a emenda de documentación:

Núm. expte. 
SI429A

Solicitante 
por orde alfabética NIF Documentación que se require

2016/000802-0

ACR Asesores, 
Sociedade 
Cooperativa 
Galega

F36820058

Aclaración sobre se a promotora Mª Teresa Pozo 
está vinculada laboralmente á empresa no sentido 
de desenvolver de forma habitual a súa actividade 
profesional nela; copia do documento de constitución 
da sociedade; documentación acreditativa de 
representación suficiente para actuar en nome 
da sociedade; copia dos documentos de alta das 
promotoras no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolucións de alta); informe de vida laboral das 
promotoras; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña Activa; 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas referida á sociedade.

2016/000142-0 Acuña Suárez, 
Pura Maivelina 77421279J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral actualizado 
(no presentado non consta a alta no réxime de 
autónomos); plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende (o presentado está sen asinar).

2016/000786-0 Adrio Santos, 
Ainhoa 39456575Y

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña para a 
Liña Emprende.

2016/000573-0 Aenlle Hernández, 
Sula y Esperanza 45143080Z

Acreditación do inicio da actividade económica dentro 
do período comprendido entre o 1.1.2015 e o 1.8.2016 
(na certificación da AEAT enviada consta como data de 
alta o 6.9.2016); anexo II; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
Liña Emprende; certificación acreditativa de estar ao 
día nas obrigas coa Seguridade Social.
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Núm. expte. 
SI429A

Solicitante 
por orde alfabética NIF Documentación que se require

2016/000724-0 África Copias, C.B. E27467455

Copia do documento de constitución da C.B.; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da C.B.; certificación 
da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no 
IAE; copia dos documentos de alta das promotoras 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolucións de alta); informe de vida laboral das 
promotoras; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; copia do libro de familia da promotora nai 
con fillos/as menores de 3 anos.

2016/000012-0 Agrasar Sanluis, 
Tania 33301050V

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral da promotora; 
documentación establecida no artigo 14.1.j) da 
convocatoria.

2016/000732-0 Aguila Otero, María 
del Carmen 34254553D

Anexo II; informe de vida laboral actualizado; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; certificación 
da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas 
tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000125-0 Aido Tubío, Rosa 
María 76776992W

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa; 
aclaración sobre se as promotoras están vinculadas 
laboralmente á empresa no sentido de desenvolver 
de forma habitual a súa actividade profesional nela; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; copia dos documentos de alta das promotoras 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolucións de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende (o presentado está sen asinar).

2016/000117-0 Albela González, 
Isabel 44839110N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende 
debidamente cuberto en todos os seus puntos.

2016/000330-0 Alonso Castro, 
Patricia Carmen 35575293C

Informe de vida laboral actualizado (no presentado 
non consta a alta no réxime de autónomos); plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende (no presentado 
constan os datos do representante pero está asinado 
pola propia solicitante); se é o caso, documentación 
acreditativa de representación suficiente para actuar 
en nome da solicitante.

2016/000320-0 Alonso López, 
Esther 53174966R Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000325-0 Alonso Pérez, Ana 
Cruz 36095378Y Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000579-0 Alonso Santamaría, 
Cristina 44491980K Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; anexo III debidamente cuberto.
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Núm. expte. 
SI429A

Solicitante 
por orde alfabética NIF Documentación que se require

2016/000112-0 Alonso Vidal, María 
Piedad 77591642S

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular 
a solicitude a nome da C.B.: anexo I a nome da 
C.B.; documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da C.B.; copia do 
DNI da persoa que actúa en representación da C.B.; 
anexo II a nome da C.B.; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
Liña Emprende a nome da C.B. e asinado; anexo III a 
nome da C.B.; anexo VI (un anexo por cada promotora); 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e de 
non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda 
coa Administración pública da Comunidade Autónoma 
referidas á C.B. e a cada unha das promotoras.

2016/000776-0 Alonzo, Elisa Paola X7506420W

Anexo I debidamente cuberto (no presentado faltan 
os datos da conta bancaria); aclaración sobre se a 
promotora está vinculada laboralmente á empresa 
no sentido de desenvolver de forma habitual a súa 
actividade profesional nela; certificación da AEAT 
relativa á situación de alta no IAE; informe de vida 
laboral da promotora; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000057-0 Álvarez Bueno, 
María del Pilar 76712903Z Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 

páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000220-0 Álvarez Costas, 
Regina 36036864G

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para 
a Liña Emprende; anexo III debidamente cuberto; 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000373-0 Álvarez
Crespo, C.B. E27826254

Copia do documento de constitución da C.B.; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da C.B.; informe 
de vida laboral das promotoras; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende; anexo VI (un anexo por 
cada promotora).

2016/000842-0 Álvarez Dopazo, 
Isabel 76736896H

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000422-0 Álvarez Fernández, 
Rosana Sandra 32822973H

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral.
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Núm. expte. 
SI429A

Solicitante 
por orde alfabética NIF Documentación que se require

2016/000171-0 Álvarez Mariño, 
Ana Belén 36128321J

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000827-0 Álvarez Pombo, 
Alba María 53543060A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta) ou en mutualidade de colexio 
profesional; informe de vida laboral ou certificado da 
mutualidade do colexio profesional con indicación dos 
períodos de alta nela e sinalando se presupón ou non 
exercicio da actividade.

2016/000141-0 Álvarez Rodríguez, 
Sonia 44478073Y Ver requirimento expediente SI429A 2016/138-0 

(Juana Villar Lozano).

2016/000440-0 Alves de Moura, 
Sirlene 34317999K

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende; certificación da AEAT 
acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para 
ser beneficiaria de subvencións públicas.

2016/000431-0 Amado Jove, María 
Consuelo 32660169P Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2016/000771-0 Amaro Quireza, 
Esther 36054232F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social (resolución 
de alta); informe de vida laboral da promotora.

2016/000792-0 Ángel de Luz, C.B. E27818699

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
da C.B. no IAE; copia dos documentos de alta das 
promotoras no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolucións de alta); informe de vida laboral 
da promotora Cristina García; certificacións de estar 
ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e da Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referidas á 
promotora Cristina García.

2016/000383-0 Anguilla Polnitsky, 
Marisa Andrea Y3849158F Informe de vida laboral actualizado (o presentado está 

incompleto).

2016/000894-0 Anta Vázquez, 
Emma 71514161P

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.
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Núm. expte. 
SI429A

Solicitante 
por orde alfabética NIF Documentación que se require

2016/000890-0 Antelo García, Ana 
Isabel 79324241R

Anexo I no modelo normalizado correspondente á 
convocatoria vixente; certificación da AEAT relativa á 
situación de alta no IAE; anexo II; copia do documento 
de alta da promotora no correspondente réxime da 
Seguridade Social (resolución de alta); informe de vida 
laboral da promotora; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de 
cotización da empresa; copia do libro de familia.

2016/000586-0 Antorcha Bar, S.C. J32471526

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
(no presentado faltan os datos persoa que actúa en 
representación da S.C.); documentación acreditativa de 
representación suficiente para actuar en nome da S.C.; 
copia do DNI da persoa que actúa en representación 
da S.C.; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta da S.C. no IAE; anexo II (no presentado faltan os 
datos persoa que actúa en representación da S.C.); 
anexo VI (un anexo por cada promotora); certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e 
autonómicas e da Seguridade Social e de non ter 
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma 
referidas a cada unha das promotoras.

2016/000762-0 Apiques 
Restauración, S.L. B27717107

Anexo II (o presentado está incompleto); copia dos 
documentos de alta das promotoras no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolucións de alta); 
anexo III debidamente cuberto sen riscadas; informe 
de vida laboral actualizado do código de cotización no 
que estea incluída a promotora Mª Cruz Cabrera (no 
presentado non consta a alta na empresa).

2016/000550-0 Ares Ares, María 46918354X Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral.

2016/000805-0 Arias Bastos, 
Susana 53178956N

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000459-0 Arias Delgado, 
Antonella Giannina 45874590D Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000011-0 Arias Ventosiños, 
Paula 53114122S

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000275-0 Arjones Melón, 
Andrea 34876532E

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); informe 
de vida laboral; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; anexo III (no presentado faltan os datos do 
representante); copia do libro de familia.
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Núm. expte. 
SI429A

Solicitante 
por orde alfabética NIF Documentación que se require

2016/000453-0 Armesto Báez, 
Liliana 34272212G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000375-0 Arriola Torres, 
Paloma 15967740J Anexo I (o presentado está incompleto); certificación 

da AEAT relativa á situación de alta no IAE; anexo II.

2016/000452-0 Arza Río, Cristina 33340124Z

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral de todos 
os códigos de cotización da empresa.

2016/000035-0
Asesoría de 
Comunicación 
Visual Galaica, S.L.

B32207029

Copia do documento de constitución da S.L.; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.L.; copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral da promotora; certificación 
da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas 
tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas referida á S.L.

2016/000274-0 Atlántico
Procesos, S.L. B70472006

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado corresponde a outra empresa).

2016/000623-0 Aurpermon, S.L. B27818582

Anexo I debidamente cuberto (no presentado faltan 
os datos da persoa que actúa en representación 
da S.L.); copia do documento de constitución da 
S.L.; documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.L.; copia do 
DNI da persoa que actúa en representación da S.L.; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
S.L. no IAE; anexo II (no presentado faltan os datos 
da persoa que actúa en representación da S.L. e 
está incompleto); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; anexo III (no presentado faltan os datos da 
persoa que actúa en representación da S.L.)

2016/000296-0 B Soul
Galicia, S.L.U. B94115953

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; copia do documento de constitución da 
S.L.; documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación 
da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); copia 
dos documentos de alta de todas as promotoras 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolucións de alta); informe de vida laboral de 
todas as promotoras; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para 
a liña Emprende; anexo III debidamente cuberto; 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e da Seguridade Social referidas á S.L.
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2016/000231-0 Báez Báez, Lisi 
Carolina 35645094Q

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación de non ter pendente de pagamento 
ningunha débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma.

2016/000764-0 Baños Martínez, 
Sara María 36174918N

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000680-0 Baquero Guillén, 
Sara 77422553E

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000290-0 Barcala Pereira, 
Rocío 76873203G

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular 
a solicitude a nome da S.L.: anexo I a nome da S.L.; 
copia do NIF da S.L.; copia do DNI da persoa que 
actúa en representación da empresa; anexo II a nome 
da S.L.; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña Activa 
a nome da S.L. e debidamente cuberto en todos os 
seus puntos; anexo III a nome da S.L.; certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e 
autonómicas e da Seguridade Social e de non ter 
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma 
referidas á S.L.; aclaración sobre se o proxecto de 
reactivación/consolidación supón a destrución do 
emprego existente por conta propia e allea.

2016/000727-0 Barcala Pérez, Eva 
Cristina 44479522Y Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; informe de vida laboral.

2016/000064-0 Bardanca Muñiz, 
María José 79310083B

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000829-0 Bares Castaño, 
María Elena 32823607P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000160-0 Barreiro Sobral, 
María Concepción 36089317V

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000594-0 Barros Giraldez, 
María Ruth 35459693H

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está incompleto); informe 
de vida laboral actualizado (no presentado non consta 
a alta no réxime de autónomos).

2016/000933-0 Basanta Fra, 
Cándida 76557461Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral 
actualizado.

2016/000728-0 Batista Rodríguez, 
Narjara Y3079560N Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000021-0 Bautista Alfaya, 
Raquel 35557396V

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral da promotora actualizado 
(no presentado non consta a alta no réxime de 
autónomos).

2016/000410-0 Belliard Muñoz, 
Jennifer 35640663R

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e da Seguridade Social.

2016/000194-0 Bellmunt Fraga, 
Marta 32822658W

Aclaración sobre se a promotora está vinculada 
laboralmente á empresa no sentido de desenvolver 
de forma habitual a súa actividade profesional nela; 
anexo II (o presentado está en branco).

2016/000081-0 Benítez González, 
Vanesa 76828260A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000935-0 Bermúdez Fraga, 
María 46911033A

Anexo I; copia do DNI da solicitante; certificación 
da AEAT relativa á situación de alta no IAE; 
anexo II; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora.

2016/000820-0 Bernat Domínguez, 
Elva 32827403D

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
e de forma lexible; certificación da AEAT relativa á 
situación de alta no IAE; anexo II; copia do documento 
de alta da promotora no correspondente réxime da 
Seguridade Social (resolución de alta); plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000878-0 Bitere
Sistemas, S.L.U. B27454271

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta da S.L. no IAE; anexo II debidamente cuberto (no 
presentado faltan os datos do punto 1 e os do posto de 
traballo para mulleres de carácter obrigatorio); copia 
do documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral da promotora; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Innova debidamente cuberto en 
todos os seus puntos; memoria descritiva das funcións 
e tarefas que se van desenvolver en cada un dos 
novos postos de traballo para mulleres vinculados 
ao proxecto; no caso de estar xa contratada ou 
seleccionada, breve currículo da persoa que ocupe o 
posto obrigatorio; certificación da AEAT acreditativa 
de estar ao día nas obrigas tributarias para ser 
beneficiaria de subvencións públicas referida á S.L.

2016/000700-0 Blanco Abal, 
Lourdes 35470008Y

Anexo I (o presentado está sen asinar); anexo II; 
informe de vida laboral da promotora; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Activa; informe de vida laboral de 
todos os códigos de cotización da empresa.

2016/000525-0 Blanco Bargo, 
Helga 44841792A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000102-0 Blanco Bargo, 
María Teresa 44823210M

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
anexo II (o presentado está en branco); plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000345-0 Blanco Ces, María 
Victoria 79327373M

Anexo II; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000341-0 Blanco Dios, Alicia 44840764X
Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000461-0 Blanco Pérez-
Rubio, Carolina 36115827P Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000833-0 Boca y Nadas, S.L. B70439781

Aclaración sobre a axuda declarada (administración 
concedente e normativa reguladora); copia do 
documento de constitución da S.L.; documentación 
acreditativa de representación suficiente para actuar 
en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa 
á situación de alta da S.L. no IAE; anexo II (no 
presentado faltan os datos da persoa que actúa 
en representación da S.L.); copia do documento 
de alta da promotora no correspondente réxime da 
Seguridade Social (resolución de alta); informe de vida 
laboral da promotora; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; certificación acreditativa de estar ao día 
nas obrigas coa Seguridade Social referida á S.L.
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2016/000668-0 Boo Pardo, Flora 34987508T

Anexo II (o presentado está en branco e sen 
asinar); copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000706-0 Borrageiros Mariño, 
Montserrat 35485778K Informe de vida laboral actualizado (no presentado non 

consta a alta no réxime de autónomos).

2016/000361-0 Bouzas Villasenín, 
Rocío 79324111D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000870-0 Bravo González, 
Sofía 77421286C

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000042-0

C&B Asociados 
Consultoría
Laboral Fiscal
y Contable, S.L.

B70184007

Aclaración sobre a liña que solicita a axuda; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.L.; anexo II (o 
presentado está incompleto); no caso de solicitar a liña 
Innova, debe presentar unha memoria descritiva das 
funcións e tarefas que se van desenvolver en cada un 
dos novos postos de traballo para mulleres vinculados 
ao proxecto; no caso de solicitar a liña Activa, plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para esta liña e informe de vida laboral 
de todos os códigos de cotización da empresa.

2016/000551-0 Caamaño Lado, 
María Manuela 78800423P Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000092-0 Caaveiro Quintás, 
Cristina 79336960R Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; informe de vida laboral.

2016/000616-0 Cabello Rejón, 
Noelia Beatriz 24269567J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000645-0 Caesitas, S.L. B70446141 Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE.

2016/000158-0 Callejo Huerta, 
Noelia 71420337R

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; copia do documento de alta da promotora 
na mutualidade de colexio profesional (presentou 
solicitude); certificado da mutualidade con indicación 
dos períodos de alta nela.

2016/000615-0 Cambra Guerrero, 
María Concepción 07512003L

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e 
autonómicas e da Seguridade Social e de non ter 
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma.
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2016/000490-0 Camiña Otero, 
Sonia 76816866V

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); informe 
de vida laboral; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende debidamente asinado e cuberto en todos os 
seus puntos; anexo III (o presentado está sen asinar).

2016/000644-0 Campos Álvarez, 
Rosalía 53817982Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); informe 
de vida laboral; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000215-0 Campos Villanueva, 
Susana 32844294H

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar); certificacións de estar ao día 
nas obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social.

2016/000256-0 Cancela Barros, 
María Eugenia 35450336E

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/
consolidación supón a destrución do emprego 
existente por conta propia e allea; informe de vida 
laboral de todos os códigos de cotización da empresa.

2016/000914-0 Canitrot Caeiro, 
Esther Mónica 36123298G

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
e tendo en conta que só pode optar por unha das liñas 
de axuda; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña pola 
que solicite a axuda; en función da liña que solicite, a 
documentación específica establecida no artigo 14.1 
da convocatoria para esa liña.

2016/000086-0 Canoura Sánchez, 
Lucía 34635207J Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000352-0 Cañas Serafo, 
Montserrat 32829454J

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000932-0 Cao Cañas, Alba 47359602A

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; 
informe de vida laboral actualizado; certificación da 
AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias 
para ser beneficiaria de subvencións públicas.

2016/000692-0 Carballa Bugallo, 
Ana 77407524N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Activa; informe de vida laboral de todos os códigos 
de cotización da empresa; certificación da AEAT 
acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para 
ser beneficiaria de subvencións públicas.
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2016/000007-0 Carballedo 
González, Iria 34267974K Anexo II (o presentado está incompleto).

2016/000553-0 Casteleiro 
Martínez, Vanessa 76938948S

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular 
a solicitude a nome da S.L.: anexo I a nome da S.L. 
e debidamente cuberto en todos os seus puntos 
(no presentado non indicou a liña pola que solicita a 
axuda nin o número de conta); copia do NIF da S.L.; 
anexo II a nome da S.L. e sen riscadas; copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral da promotora; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a liña pola que solicite a axuda a nome da 
S.L. e debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
anexo III a nome da S.L.; en función da liña que solicite, 
a documentación específica establecida no artigo 14.1 
da convocatoria para esa liña; certificacións de estar ao 
día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da 
Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento 
ningunha outra débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma referidas á S.L.

2016/000258-0 Castillo Requejo, 
Sonia Eliana Y1666646B

Anexo II (o presentado está en branco); certificación 
da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas 
tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000650-0 Castrege Insua, 
Manuela 76361057E

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora.

2016/000475-0 Castro Casal, 
Lorena 45870679P

Anexo II (o presentado está incompleto); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta).

2016/000151-0 Castro
e Donas, S.C. J70448881

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar e non están cubertos os 
datos da representante).

2016/000837-0 Castro Fernández, 
María del Carmen 35320518Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral; anexo III debidamente 
cuberto, indicando o importe sen IVE do investimento 
que se compromete a executar e xustificar superior ao 
mínimo exixido.

2016/000281-0 Castro Guirao, 
Nuria 50840656F

Anexo II (o presentado está en branco); plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000478-0 Castro Iglesias, 
María Mónica 33543483F

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); copia do libro de familia.

C
V

E
-D

O
G

: c
7v

ac
y3

4-
lo

y2
-2

rm
7-

4h
55

-tr
0j

vp
8q

zy
h6



DOG Núm. 193 Luns, 10 de outubro de 2016 Páx. 46268

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Núm. expte. 
SI429A

Solicitante 
por orde alfabética NIF Documentación que se require

2016/000439-0 Castro López, Ana 
Belén 33323306D

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 
páxina web da S.X.I. para a Liña Activa; certificación da 
AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias 
para ser beneficiaria de subvencións públicas.

2016/000716-0
Castro 
Manzanares, Gloria 
María

44844111E

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da S.X.I. 
para a Liña Emprende; certificacións de estar ao día nas 
obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social.

2016/000443-0 Castro Muñiz, 
Noelia 33345174G

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular 
a solicitude a nome da S.C.: anexo I a nome da 
S.C.; copia do NIF da S.C.; certificación da AEAT 
relativa á situación de alta da S.C. no IAE; anexo II 
a nome da S.C.; copia dos documentos de alta das 
promotoras no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolucións de alta); informe de vida laboral 
das promotoras; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende a nome da S.C.; anexo III a nome da S.C.; 
anexo VI (un anexo por cada promotora); copia do libro 
de familia; certificacións de estar ao día nas obrigas 
tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade 
Social e de non ter pendente de pagamento 
ningunha outra débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma referidas á S.C.

2016/000590-0 Cativentura, S.C. J32474264

Informe de vida laboral actualizado das promotoras 
(nos presentados non consta a alta no réxime de 
autónomos); anexo VI (un anexo por cada promotora); 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

2016/000201-0 CD Socisan, S.L. B94102373
Informe de vida laboral de todas as promotoras; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000814-0 Celda 2, S.L. B70468178

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. 
no IAE; copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social (resolución 
de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000419-0 Centro de Belleza 
Arali, S.C. J70001375

Escritura de compravenda de participacións sociais; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
da S.C. no IAE; copia dos documentos de alta das 
promotoras no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolucións de alta); informe de vida laboral das 
promotoras; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña Activa; 
anexo VI (un anexo por cada promotora); informe de vida 
laboral de todos os códigos de cotización da empresa.
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2016/000788-0 Cerviño Táboas, 
María Inmaculada 36141589X

Anexo I (o presentado está sen asinar); certificación 
da AEAT relativa á situación de alta no IAE; anexo II 
(o presentado está sen asinar); copia do documento 
de alta da promotora no correspondente réxime da 
Seguridade Social (resolución de alta); plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000074-0 Ces Ares, Patricia 44844156K Ver requirimento expediente SI429A 2016/73-0 (Mª Luz 
Rey Buján).

2016/000637-0 Chamorro 
Sanromán, Rut 15494319R Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000129-0 Chantada Pérez, 
Gema María 35467722C

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/
consolidación supón a destrución do emprego 
existente por conta propia e allea; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web 
da S.X.I. para a Liña Activa (o presentado está sen 
asinar).

2016/000515-0 Charlín Costa, 
Soraya 53302586V

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; anexo II 
(no presentado os datos persoais da persoa que actúa 
en representación da solicitante son incorrectos).

2016/000476-0
Cian Vital Servicios 
Integrales de Salud 
y Bienestar, S.L.U.

B70322789

Copia do documento de constitución da S.L.; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación 
da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; 
anexo II; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora.

2016/000885-0 Cid Carrera, Antía 44483308C

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; certificación 
da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas 
tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000196-0 Cid Pérez, María 
Belén 34999804Z

Anexo II (o presentado está en branco); plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende debidamente 
cuberto en todos os seus puntos.

2016/000725-0 Clavijo Toro, Wendy 
Carolina Y3345294G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; 
anexo II; copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social (resolución 
de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000392-0 Closet 
Comunicación, S.L. B70410881

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
Liña Innova a nome da S.L.; memoria descritiva das 
funcións e tarefas que se van desenvolver en cada un 
dos novos postos de traballo para mulleres vinculados 
ao proxecto.

2016/000124-0 Coché y Luchy 
Cortizo Ruibal, S.L. B70446323

Copia do documento de alta da promotora Mª José 
Cortizo no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral 
das promotoras; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000173-0 Coello Vidal, María 
Elena 34991878T

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000556-0 Coiradas Hermo, 
Rosa 79329149X Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000685-0 Collazo Fariña, 
Silvia 35478553H

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar); copia do libro de familia.

2016/000241-0 Collazo López, 
Natalia 36116634X

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
e tendo en conta que solicita a Liña Activa pero a 
data de inicio da actividade indicada é do 16.8.2016; 
copia do DNI da solicitante; certificación da AEAT 
relativa á situación de alta no IAE; copia do documento 
de alta da promotora no correspondente réxime da 
Seguridade Social (resolución de alta); informe de vida 
laboral da promotora; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña 
pola que solicita a axuda; no caso de solicitar a Liña 
Activa, informe de vida laboral de todos os códigos 
de cotización da empresa; copia do acordo/pacto de 
conciliación ou memoria que recolla a proposta das 
medidas de conciliación (artigo 14.1.p).

2016/000430-0 Comercial Leira 
Iglesias, S.C. J70442116

Anexo I (os datos persoais das promotoras non 
coinciden cos indicados no resto da documentación); 
certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
S.C. no IAE; anexo II (o presentado está incompleto); 
informe de vida laboral das promotoras; anexo VI (un 
anexo por cada promotora); certificacións de estar 
ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e da Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referidas a cada 
unha das promotoras.
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2016/000647-0 Compostelae 
Eventos, S.L. B70170949

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de 
cotización da empresa.

2016/000718-0 Conde Alonso, 
Sandra 44844078N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000913-0 Conde Arosa, 
María 44075721Q

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
e tendo en conta que só pode optar por unha das liñas 
de axuda; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña pola 
que solicite a axuda; en función da liña que solicite, a 
documentación específica establecida no artigo 14.1 
da convocatoria para esa liña.

2016/000924-0 Conde Valdueza, 
María Pilar 32751375L

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña Activa; 
informe de vida laboral de todos os códigos de 
cotización da empresa.

2016/000480-0 Confecciones 
Iglemar, S.L.U. B15811128

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000499-0 Corral López, 
Aránzazu 33344336V

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; 
plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende; 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000467-0 Cortizo Lemos, 
Rosa Lidia 52490885D Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; anexo II.
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2016/000714-0 Costas Muñoz, 
Leticia 53176021K

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos e indicando a liña pola que solicite a axuda; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a liña pola que solicite a axuda; 
en función da liña que soliciten, a documentación 
específica establecida no artigo 14.1 da convocatoria 
para esa liña.

2016/000606-0 Costela González, 
Lidia 36073844T

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; certificación acreditativa de estar ao día 
nas obrigas coa Seguridade Social.

2016/000649-0 Costoya Meijide, 
Raquel 79329995M Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000555-0 Couceiro Díaz, 
Juana 32653012G

Anexo I no modelo normalizado correspondente á 
convocatoria vixente; anexo II no modelo normalizado 
correspondente á convocatoria vixente; informe 
de vida laboral; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
Liña Emprende; anexo III no modelo normalizado 
correspondente á convocatoria vixente.

2016/000299-0 Couceiro Díaz, 
Rosalía 32671619G

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral.

2016/000094-0 Couso Álvarez, 
Tania 35486578Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000471-0 Couto Araújo, Nuria 36119480G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está incompleto); informe 
de vida laboral; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000360-0 Couto Cerdeira, 
Ana 44833035D Anexo II.

2016/000671-0 Couto Salgueiro, 
Ana María 76993619S Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 

páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000816-0 Creaciones 
Vavisando, S.L. B70454921

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
da S.L. no IAE; copia dos documentos de alta das 
promotoras no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolucións de alta); informe de vida laboral das 
promotoras; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña para 
a Liña Emprende; certificacións de estar ao día nas 
obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social 
referidas á S.L.

2016/000813-0 Crespo Brayda, 
María del Pilar 32439400Q

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000630-0 Criscar, S.C. J94133923

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.C.; anexo VI (un 
anexo por cada promotora); certificacións de estar 
ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e da Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referidas a cada 
unha das promotoras.

2016/000159-0 Crujera García, 
Sara 47403069T

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; certificación 
da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas 
tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000748-0 Cuenca Gómez, 
María Dolores 32679172J Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; informe de vida laboral actualizado e completo

2016/000846-0 Cuerdo Andrade, 
Inmaculada 35561045D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da 
Seguridade Social.

2016/000886-0 Cuña Lorenzo, 
Begoña 44485673Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000841-0 Cynemma, S.C. J32472201

Copia do DNI da persoa que actúa en representación 
da S.C.; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta da S.C. no IAE; anexo II (no presentado faltan 
os datos da persoa que actúa en representación da 
S.C.); copia dos documentos de alta das promotoras 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolucións de alta); anexo III (no presentado faltan os 
datos da persoa que actúa en representación da S.C.).

2016/000850-0 Da Silva Ribeiro, 
Diana 35577947Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000731-0 Dacosta
Iglesias, S.C. J32308199

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
da S.C. no IAE; anexo II; copia dos documentos 
de alta das promotoras no correspondente réxime 
da Seguridade Social (resolucións de alta); informe 
de vida laboral das promotoras; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web 
da S.X.I. para a Liña Activa; informe de vida laboral 
de todos os códigos de cotización da empresa; 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas referida á S.C.

2016/000078-0 Dama
Synergie, S.L. B70478037

Anexo I (no presentado faltan os datos da persoa 
que actúa en representación da S.L.); copia do DNI 
da persoa que actúa en representación da empresa; 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas referida á S.L.

2016/000084-0 Danza Maneiro, 
Raquel 78789861A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000492-0 Dayán Souto, 
María Isabel 33996607P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende 
debidamente cuberto en todos os seus puntos.

2016/000457-0 De Andrade Silva, 
Gilgleide X7269615M

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral actualizado; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende (o presentado 
está sen asinar).

2016/000698-0
De Castro 
Rozados, Ana 
Paula

44090392J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000263-0 De Cominges 
Carvallo, Cristina 36096821T

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).
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2016/000808-0 De la Campa 
Bernárdez, Sonia 78735350W Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 

páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000301-0 De la Fuente 
Gantes, Marta 11838880K

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a liña Emprende (no presentado faltan os 
datos do punto 1).

2016/000463-0 De la Iglesia 
Santos, Ninoska 36126828S

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral.

2016/000199-0 De la Torre López, 
Isabel 52457443D

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social; informe 
de vida laboral.

2016/000351-0 De Oliveira Souza, 
Michely X9184615W

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000355-0 De Pedro Sanz, 
Lourdes 50875261C

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II.

2016/000280-0 De Ramón Casado, 
Paloma 32782105K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral 
actualizado; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000234-0 De Vera Juárez, 
Cristina 09424466D

Anexo II (o presentado está en branco); plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende (o presentado 
está sen asinar).

2016/000893-0 Delgado Naveira, 
María José 79311528F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco e sen 
asinar); copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000522-0 Deus Gómez, 
María José 32808764T Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000036-0 Deus Míguez, 
María Josefa 32752140W

Anexo I orixinal e debidamente cuberto en todos os 
seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación 
de alta no IAE; anexo II orixinal; copia do documento 
de alta da promotora no correspondente réxime da 
Seguridade Social (resolución de alta); informe de vida 
laboral da promotora actualizado (no presentado non 
consta a alta no réxime de autónomos).
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2016/000150-0 Deus Zulaica, Ana 
María 16287729A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000794-0 Di la Mamma, S.C. J27832757 Informe de vida laboral das promotoras; anexo VI a 
nome da promotora Angélica Cristina Zúñiga.

2016/000243-0 Di Próspero, Laura 
Graziella X4819194G Anexo II debidamente cuberto (no presentado faltan os 

datos da persoa solicitante).

2016/000683-0 Dian
Hostelería, C.B. E94142783 Informe de vida laboral das promotoras.

2016/000854-0 Díaz Fernández, 
Lorena 34883520H

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
anexo II debidamente cuberto (no presentado faltan 
os datos do punto 1 e, en relación co persoal por 
conta allea, debe indicar os postos de traballo creados 
ou que se van crear para mulleres con contrato de 
carácter laboral); copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para 
a Liña Activa debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; informe de vida laboral de todos os códigos de 
cotización da empresa.

2016/000493-0 Díaz Méndez, Olga 33996102D

Anexo I (os datos persoais da solicitante non son 
correctos); anexo II (os datos persoais da solicitante 
non son correctos); anexo III (os datos persoais da 
solicitante non son correctos).

2016/000641-0 Distriofi Vigo, C.B. E27823228

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da C.B.; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; anexo VI a nome 
da promotora Mª Luz Penín.

2016/000344-0 Dizcrestar, S.L. B70489729 Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está sen asinar).

2016/000772-0 Dobarro de Lis, 
Zuleika María 53174927P

Anexo II (o presentado está incompleto); certificación 
da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas 
tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000557-0 Docampo Noya, 
Alba 49404996F Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000742-0 Domínguez Barros, 
María de la Paz 44837314X Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; informe de vida laboral.

2016/000729-0
Domínguez 
Bouzas, María 
Carmen

15383385L

Anexo II; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña Activa; 
informe de vida laboral de todos os códigos de 
cotización da empresa.

2016/000661-0 Domínguez 
Fernández, Sonia 76711149P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II (o presentado está en branco); 
anexo III debidamente cuberto, indicando o importe 
do investimento que se compromete a executar e 
xustificar superior ao mínimo exixido.
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2016/000473-0 Dorado Cabrera, 
Angelines 36172349L

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000530-0
Dos Santos 
Alzamendi, Sabina 
Solange

54659674J

Anexo I (no presentado non marcou a liña pola que 
solicita a axuda); certificación da AEAT relativa á 
situación de alta no IAE; anexo II; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a liña pola que solicite a axuda; en función 
da liña que solicite, a documentación específica 
establecida no artigo 14.1 da convocatoria para esa liña.

2016/000188-0 Doval Vidal, 
Susana 35456801R

Anexo I (no presentado non coinciden os datos da 
solicitante cos indicados no punto da relación de todas 
as persoas promotoras); certificación da AEAT relativa 
á situación de alta no IAE.

2016/000712-0 Dreams C&M, S.C. J70478904

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
S.C. no IAE; informe de vida laboral das promotoras; 
plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende; 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas á promotora Mª del Mar del Río.

2016/000734-0 Dubowsky Fietko, 
Cindy Pamela 49709816P

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II debidamente cuberto; copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
Liña Emprende.

2016/000905-0 Durán Cabobianco, 
Stella Maris 36048410G

Anexo II (o presentado está incompleto); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende debidamente 
cuberto en todos os seus puntos.

2016/000674-0 Durán Chaves, 
Mercedes 76867194K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está incompleto).

2016/000622-0 Durand Castañeda, 
Melissa Marisse Y3340920T

Anexo II debidamente cuberto; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000815-0 Dyglos, S.L. B70472592

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
da S.L. no IAE; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña para a 
Liña Emprende.
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2016/000223-0 Dzhingarova, Elena 
Georgieva X5082571P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende; anexo III debidamente 
cuberto; copia do libro de familia.

2016/000920-0 Eidon Eidon, Digna 
Mar 52495152K

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
e tendo en conta que só pode optar por unha das liñas 
de axuda; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña pola 
que solicite a axuda; en función da liña que solicite, a 
documentación específica establecida no artigo 14.1 
da convocatoria para esa liña.

2016/000912-0 Eire Rodríguez, 
Cristina 35485232G

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
e tendo en conta que só pode optar por unha das liñas 
de axuda; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña pola 
que solicite a axuda; en función da liña que solicite, a 
documentación específica establecida no artigo 14.1 
da convocatoria para esa liña.

2016/000131-0 Eitor Sanmarco, 
Laura 33297409X Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 

páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000026-0
Escaloni 
Rodríguez, María 
Ángeles

35456060L

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000575-0 Escola Infantil Bule 
Bule, S.C. J32428203

Aclaración sobre se a promotora Belén Cuquejo Rivero 
está vinculada laboralmente á empresa no sentido 
de desenvolver de forma habitual a súa actividade 
profesional nela; anexo II; copia dos documentos 
de alta de todas as promotoras no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolucións de alta); 
informe de vida laboral de todas as promotoras; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Activa; informe de vida 
laboral de todos os códigos de cotización da empresa; 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas a cada unha das promotoras.
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2016/000864-0 Escudero Álvarez, 
Shakyra 78751099L

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular 
a solicitude a nome da S.L.: anexo I a nome da 
S.L.; documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.L.; copia do 
DNI da persoa que actúa en representación da S.L.; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
S.L. no IAE; anexo II a nome da S.L.; informe de vida 
laboral da promotora; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende e a nome da S.L.; anexo III a nome da S.L.; 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas á S.L.

2016/000822-0 Esmorís Casais, 
Erica Rosalía 46897825C

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende 
(o presentado está sen asinar); copia do libro de 
familia.

2016/000185-0
Espazo Aberto 
Gabinete 
Psicoloxía, S.C.P.

J70069778

Anexo I (no presentado non indicaron a liña 
pola que solicitan a axuda); copia do documento 
privado de constitución da S.C.; certificación da 
AEAT que reflicta a data de inicio da actividade da 
empresa; anexo II (o presentado está en branco); 
copia dos documentos de alta das promotoras 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolucións de alta); informe de vida laboral das 
promotoras; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña 
pola que soliciten a axuda; anexo III debidamente 
cuberto; anexo VI (un anexo por cada promotora); 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas a cada unha das promotoras; 
en función da liña que soliciten, a documentación 
específica establecida no artigo 14.1 da convocatoria 
para esa liña.

2016/000484-0 Estefmar, S.L. B70458088
Copia dos documentos de alta das promotoras 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolucións de alta).
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2016/000358-0 Estética 
Compostela, C.B. E32461774

Anexo I completo e debidamente cuberto en todos os 
seus puntos, tendo en conta ademais que solicitou a 
Liña Activa pero o inicio da actividade produciuse no 
ano 2015 segundo a certificación da AEAT presentada; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da C.B.; copia do 
DNI da persoa que actúa en representación da C.B.; 
anexo II debidamente cuberto; copia dos documentos 
de alta das promotoras no correspondente réxime da 
Seguridade Social (resolucións de alta); informe de vida 
laboral das promotoras; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña 
pola que solicita a axuda; anexo VI (un anexo por cada 
promotora); certificacións de estar ao día nas obrigas 
tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade 
Social e de non ter pendente de pagamento ningunha 
outra débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

2016/000279-0 Estévez Gil, Silvia 45871289C
Certificación da mutualidade do colexio profesional con 
indicación dos períodos de alta nela e sinalando se 
presupón ou non exercicio da actividade.

2016/000726-0 Estévez Moreira, 
Susana 77414973D

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000583-0 Estévez Parga, 
María Teresa 44488077M Copia do libro de familia.

2016/000072-0 Estonllo Varela, 
Julia 76860958H

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000633-0
Estudio Veterinario 
Cachón y 
Mosquera, S.C.

J94129202

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.C.; anexo VI (un 
anexo por cada promotora); certificacións de estar 
ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e da Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referidas á 
promotora Haridian Cachón.

2016/000614-0 Exerfisium, S.C.P. J94139383

Copia do documento de constitución da S.C.; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.C.; certificación da 
AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE.
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2016/000448-0 Expósito Camba, 
Iria 47372828G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta) ou en mutualidade de colexio 
profesional; informe de vida laboral (o presentado 
está incompleto) ou certificado da mutualidade con 
indicación dos períodos de alta nela e sinalando se 
presupón ou non exercicio da actividade; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende debidamente 
cuberto en todos os seus puntos.

2016/000317-0 Fábrica de Muebles 
Mato, S.L. B36520153

Anexo I debidamente cuberto (no presentado faltan 
os datos da conta bancaria); anexo II; copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Activa; informe de vida 
laboral de todos os códigos de cotización da empresa.

2016/000597-0 Fandiño Sanmartín, 
Emma María 79314710S

Presentou dúas solicitudes para liñas distintas (Innova 
e Activa), polo que deberá optar por unha delas; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; no caso de optar pola Liña Innova, deberá 
presentar ademais o seguinte: plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Innova, memoria descritiva das 
funcións e tarefas que se van desenvolver en cada un 
dos novos postos de traballo para mulleres vinculados 
ao proxecto de mellora e breve currículo da persoa que 
ocupe o posto obrigatorio.

2016/000371-0 Farmacia Migueles 
Negreira, C.B. E27828540

Copia do documento de constitución da C.B.; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da C.B.; certificación 
da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE; 
informe de vida laboral da promotora; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende; anexo VI referido á 
promotora.

2016/000063-0 Fayos Jiménez, 
María Luisa 44386010N Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 

páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000276-0 Feijoo Calviño, 
María 36083779E

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II (o presentado está en branco); 
informe de vida laboral actualizado; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende; copia do libro de familia 
(o presentado está incompleto).

2016/000581-0 Feijóo Vázquez, 
Concepción 34971814S

Anexo I (o presentado está incompleto); certificación 
da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; copia do libro de familia.
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2016/000022-0 Fernández Álvarez, 
Mireia Cristina 53191438M Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; anexo II.

2016/000501-0 Fernández Armada, 
María Alejandra 76572480Y

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende. 

2016/000193-0 Fernández Bouzo, 
Marta 34978600Q Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 

páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000121-0 Fernández 
Cendoya, Maite 77593554H

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral de todos 
os códigos de cotización da empresa (o documento 
presentado non está previsto na convocatoria); 
certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas 
coa Seguridade Social.

2016/000705-0 Fernández Chazo, 
Lucía 35491229K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está incompleto); informe 
de vida laboral; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000292-0 Fernández Díaz, 
María 35248295J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000169-0
Fernández 
Domínguez, 
Belinda

47356644N
Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000498-0
Fernández 
Fernández-
Noriega, Lara

34637918X Anexo II (o presentado está incompleto).

2016/000760-0
Fernández 
Fernández, María 
Montserrat

76577462C Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos.

2016/000844-0 Fernández Fontán, 
Ana 36122823N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende; 
certificación de non ter pendente de pagamento 
ningunha débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma.
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2016/000514-0 Fernández García, 
Patricia 33544594Z

Anexo I no modelo normalizado correspondente á 
convocatoria vixente; certificación da AEAT relativa á 
situación de alta no IAE; anexo II; copia do documento 
de alta da promotora no correspondente réxime da 
Seguridade Social (resolución de alta); informe de 
vida laboral; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000285-0 Fernández Gay, 
Filomena 33310978D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende (o presentado está sen asinar).

2016/000061-0 Fernández Gil, 
Natalia María 52308846S

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está incompleto); plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000411-0 Fernández 
González, Victoria 35479150V

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000889-0 Fernández Losada, 
María Jesús 76351036Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para 
a Liña Activa debidamente cuberto en todos os seus 
puntos.

2016/000239-0 Fernández Macho, 
María Glafira 13796002G Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000789-0 Fernández Pérez, 
Noemí 53198585E

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da 
Seguridade Social.

2016/000513-0 Fernández Prado, 
María Isabel 76617275C

Anexo I no modelo normalizado correspondente á 
convocatoria vixente; certificación da AEAT relativa 
á situación de alta no IAE; anexo II; copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para 
a Liña Emprende; anexo III no modelo normalizado 
correspondente á convocatoria vixente.
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2016/000868-0 Fernández Ramos, 
Elena 39455864P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000688-0 Fernández Raposo, 
María Peregrina 44078931Y

Anexo I debidamente cuberto (no presentado faltan 
os datos da conta bancaria); certificación da AEAT 
relativa á situación de alta no IAE; anexo II; copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral da promotora; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Activa; informe de vida laboral de 
todos os códigos de cotización da empresa.

2016/000496-0
Fernández 
Vázquez, María 
Elena

33998545Z

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao 
día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de 
subvencións públicas.

2016/000781-0 Ferreira Cidre, 
Rosa María 36163838H

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña para a 
Liña Emprende.

2016/000840-0
Figueiredo 
Rodrigues, María 
Amelia

35479213B

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende; certificación acreditativa 
do grao de discapacidade (artigo 14.1.i).

2016/000568-0 Filgueira Paz, 
María Victoria 76933476V

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular 
a solicitude a nome da S.L.: anexo I a nome da S.L.; 
copia do NIF da S.L.; anexo II a nome da S.L.; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende a nome da S.L.; 
anexo III a nome da S.L.; certificacións de estar ao 
día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e da Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

2016/000474-0 Filsay, C.B. E27807767

Copia do documento de constitución da C.B.; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; anexo VI (un 
anexo por cada promotora).
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2016/000741-0 Florez Guzmán, 
Geraldine 32915477Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral actualizado 
(no presentado non consta a alta no réxime de 
autónomos); certificación de non ter pendente de 
pagamento ningunha débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma.

2016/000250-0 Folgueira Pedreira, 
Ana María 77594883J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Activa; informe de vida 
laboral de todos os códigos de cotización da empresa.

2016/000180-0 Fondo Díaz, María 
Isabel 32835090Z

Certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE (o presentado non se corresponde 
coa solicitante); copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (o presentado non se corresponde coa 
solicitante); informe de vida laboral (o presentado 
non se corresponde coa solicitante); plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000684-0 Fontán Míguez, 
Raquel 53197218N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000217-0
Fontenla Alonso, 
Mercedes 
Inmaculada

35459704Y
Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000639-0 Fortes Otero, 
Beatriz 36146570T Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000611-0 Fraga Santos, 
Silvia Belén 32835771M

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000876-0 Francisco Sosa, 
Nirosyi Graciela 49519312J

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000585-0 Franco Rodríguez, 
Susana 44445154T Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 

(no presentado faltan os datos da conta bancaria).

C
V

E
-D

O
G

: c
7v

ac
y3

4-
lo

y2
-2

rm
7-

4h
55

-tr
0j

vp
8q

zy
h6



DOG Núm. 193 Luns, 10 de outubro de 2016 Páx. 46286

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Núm. expte. 
SI429A

Solicitante 
por orde alfabética NIF Documentación que se require

2016/000564-0 Frutas y Quesos 
Manoli y Pili, C.B. E27810852

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
da C.B. no IAE; copia dos documentos de alta das 
promotoras no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolucións de alta); informe de vida laboral das 
promotoras; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña Activa 
debidamente cuberto en todos os seus puntos (no 
presentado faltan os datos dos puntos 7 e 8); anexo VI 
(un anexo por cada promotora); informe de vida 
laboral de todos os códigos de cotización da empresa; 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

2016/000113-0 Fuenmayor Otero, 
Nayibe 35630155G

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular 
a solicitude a nome da S.L.: anexo I a nome da S.L., 
debidamente cuberto en todos os seus puntos e 
indicando a liña pola que solicita a axuda; copia do DNI 
da persoa que actúa en representación da empresa; 
anexo II a nome da S.L.; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña 
pola que solicite a axuda e a nome da S.L.; anexo III 
a nome da S.L.; en función da liña que solicite, a 
documentación específica establecida no artigo 14.1 
da convocatoria para esa liña; certificacións de estar ao 
día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da 
Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento 
ningunha outra débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma referidas á S.L.

2016/000389-0 Fuentes Ramírez, 
María Auxiladora 45773843W

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral actualizado 
(no presentado non consta a alta no réxime de 
autónomos); plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende (o presentado está sen asinar).

2016/000826-0 Fuentes Ruiz, 
Jenifer 71344163A Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; informe de vida laboral.

2016/000638-0 Gaelia, C.B. E27819119
Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral actualizado das dúas 
promotoras.

2016/000165-0 Gago Romero, 
Vanessa 78802262F

Os datos persoais do certificado dixital non coinciden 
cos datos persoais da solicitante; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende; copia do libro de familia.
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2016/000425-0 Galejobs, S.C. J70455134

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.C.; certificación 
da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; 
anexo VI (un anexo por cada promotora); certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e 
autonómicas e da Seguridade Social e de non ter 
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma 
referidas a cada unha das promotoras.

2016/000773-0 García Abalde, 
María Fernanda 36026604W

Anexo II (o presentado está sen asinar); plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende debidamente 
cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT 
acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para 
ser beneficiaria de subvencións públicas.

2016/000030-0 García Barreiro, 
Vanesa 36166011Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000106-0 García Blanco, 
Silvia 44092712X Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 

páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000203-0 García Cacheda, 
Rocío 45873398J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar); certificación da AEAT 
acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para 
ser beneficiaria de subvencións públicas.

2016/000665-0 García Carnero, 
María Inmaculada 76718584Z

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
Liña Activa debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; informe de vida laboral de todos os códigos de 
cotización da empresa.

2016/000610-0 García Casás, 
Mérida 47356104R

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende 
debidamente cuberto en todos os seus puntos.

2016/000198-0 García Cortés, 
Lucía 34627772F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral.

2016/000859-0 García Cousillas, 
Carmen 32836649D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está incompleto); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral actualizado (no presentado non 
consta a alta no réxime de autónomos).
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2016/000710-0 García Elich, 
Jovana 35629275K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende; 
certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas 
coa Seguridade Social.

2016/000257-0
García Esteban, 
María de los 
Ángeles

36123852Y

Aclaración sobre se a promotora está vinculada 
laboralmente á empresa no sentido de desenvolver 
de forma habitual a súa actividade profesional nela; 
plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende; 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000540-0 García Freitas, 
María Luz 34941516P Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000554-0 García García, 
María José 32445627X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco e sen 
asinar).

2016/000085-0 García Lago, 
Jessica 44475818M

Anexo II; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende (o presentado corresponde á Liña Innova).

2016/000116-0 García Longo, 
Tamara 53517725Z

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000095-0 García Martínez, 
María Isabel 78803784B Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000048-0 García Mosquera, 
Lucía 32666913J

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado corresponde á Liña Activa e está sen 
asinar).

2016/000052-0 García Portas, 
María Inmaculada 35467008L Anexo II.

2016/000882-0 García Rodríguez, 
Aída 54094658S

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral da promotora; 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma.

2016/000667-0 García Rojas, Rosa 
María 44463658N

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral actualizado 
(no presentado non consta a alta no réxime de 
autónomos pola nova actividade).

2016/000520-0 García Villanueva, 
María José 76369773K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral.
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2016/000500-0 Gato Galego, María 
José 33346441Y

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000381-0 Gayo Piñeiro, 
Diana 36173557P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000670-0 Gestido Pousa, 
Rocío 76994203R Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 

páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000043-0 Ghezza, Ramona X8050112C

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral.

2016/000753-0 Gigan Magide, 
Sheila 33351300N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; certificacións de estar ao día nas obrigas 
tributarias estatais e da Seguridade Social.

2016/000524-0 Gil Mouriño, María 
José 35435069G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral actualizado; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000936-0 Gil Ucha, María 
Dolores 36055172G

Anexo I; copia do DNI da solicitante; certificación 
da AEAT relativa á situación de alta no IAE; 
anexo II; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora.

2016/000433-0 Globalingua 
Translation, S.L. B70464888

Copia dos documentos de alta das promotoras 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolucións de alta); informe de vida laboral das 
promotoras; memoria descritiva das funcións e tarefas 
que se van desenvolver en cada un dos novos postos 
de traballo para mulleres vinculados ao proxecto; breve 
currículo da persoa que ocupa o posto obrigatorio.

2016/000334-0 Goberna Fragata, 
María Alicia 36135478V Aclaración sobre a vinculación laboral á empresa de 

Mª Beatriz Goberna Fragata.
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2016/000806-0

2016/000807-0

Godoy García, 
María del Carmen

Lago Godoy, 
Carlota

32434946R

53179625Z

Dado que a actividade para a que solicitan a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberán reformular 
a solicitude a nome da C.B.: anexo I a nome da 
C.B.; copia do documento de constitución da C.B.; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da C.B.; copia do 
DNI da persoa que actúa en representación da C.B.; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
C.B. no IAE; anexo II a nome da C.B.; copia dos 
documentos de alta das promotoras no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolucións de alta); 
informe de vida laboral das promotoras; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende a nome da C.B.; 
anexo III a nome da C.B.; certificacións de estar ao 
día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e da Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referidas á C.B. e a 
cada unha das promotoras.

2016/000018-0
Godoy 
Monteagudo, María 
Alejandra

45874321Q
Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000745-0 Golpauto, S.L. B70495833

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
S.L. no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral.

2016/000910-0 Gómez Couto, Sara 77422772B

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
e tendo en conta que só pode optar por unha das liñas 
de axuda; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña pola 
que solicite a axuda; en función da liña que solicite, a 
documentación específica establecida no artigo 14.1 
da convocatoria para esa liña.

2016/000811-0 Gómez Gago, 
Natalia 78738227G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000414-0 Gomiz González, 
Mónica 44833863D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral.

2016/000487-0 Gondar Álvarez, 
Montserrat 76860682H

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.
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2016/000608-0 González Barros, 
Concepción 32819391R

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende 
debidamente cuberto en todos os seus puntos.

2016/000417-0 González Bea, 
Catalina 35304993Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000646-0 González Botana, 
Iria 79317646F Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000917-0 González Carballa, 
Raquel 35320576M

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
e tendo en conta que só pode optar por unha das liñas 
de axuda; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña pola 
que solicite a axuda; en función da liña que solicite, a 
documentación específica establecida no artigo 14.1 
da convocatoria para esa liña; certificación de non 
ter pendente de pagamento ningunha débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma.

2016/000635-0 González Cortes, 
María Magdalena 34627723G

Anexo II; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000759-0 González Feijóo, 
María del Carmen 44493450L

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000300-0
González 
Fernández, María 
Carmen

53308310Z

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a liña Emprende; certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da 
Seguridade Social.

2016/000867-0
González 
Fernández, 
Montserrat

32655209Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000242-0 González Lomba, 
Carla 36175623G

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende; 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000503-0 González Moreira, 
Lorena 34635834L Ver requirimento expediente SI429A 2016/502-0 (Silvia 

González Moreira).
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2016/000502-0

2016/000503-0

González Moreira, 
Silvia

González Moreira, 
Lorena

34635833H

34635834L

Dado que a actividade para a que solicitan a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberán reformular 
a solicitude a nome da C.B.: anexo I a nome da C.B.; 
copia do NIF da C.B.; documentación acreditativa de 
representación suficiente para actuar en nome da C.B.; 
copia do DNI da persoa que actúa en representación 
da C.B.; certificación da AEAT relativa á situación 
de alta da C.B. no IAE; anexo II a nome da C.B.; 
copia do documento de alta da promotora Lorena 
González no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral 
das promotoras; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende a nome da C.B.; anexo III a nome da C.B.; 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas á C.B.

2016/000852-0 González Oviedo, 
Alba 79335509E Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; informe de vida laboral.

2016/000563-0 González Posada y 
Asociados, S.L. B36143386

Copia do documento de constitución da S.L.; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.L.; acreditación 
dun período mínimo de tres anos de realización 
efectiva da actividade empresarial na mesma 
actividade económica para a cal se proxecta o plan 
de reactivación (na certificación da AEAT presentada 
consta como data de alta o 1.3.2015); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas referida á S.L.

2016/000409-0 González Ramallo, 
Liliana 79338902B

Anexo II; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000167-0 González Rodal, 
Sonia 36177409L

Anexo II debidamente cuberto; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende (o presentado está sen 
asinar).

2016/000686-0 González Soñora, 
Elena 35484958Y

Anexo I debidamente cuberto (no presentado faltan os 
datos da conta bancaria); certificación da AEAT relativa 
á situación de alta no IAE.

2016/000507-0 González Vega, 
Mirian 44481682G

Anexo I (o presentado está sen asinar); anexo II 
(o presentado está sen asinar); plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende (o presentado está sen 
asinar); anexo III (o presentado está sen asinar).
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2016/000926-0 González Vera, 
María Rosa 53169489K

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II.

2016/000326-0 González Villar, 
Carla 53176714R

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000875-0 Górriz Peris, 
Alejandra 20808807V

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (no presentado faltan os datos do punto 1 
e, en relación co persoal por conta allea, debe indicar 
os postos de traballo existentes na empresa para 
mulleres con contrato de carácter laboral); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral da promotora.

2016/000881-0 Grandío Mariño, 
Veracruz 32829136V Ver requirimento expediente SI429A 2016/880-0 (Laura 

Gabriela Gutiérrez Gutiérrez).

2016/000803-0 Granja da Cuña, 
Nuria 36092771K

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000535-0 Graña Blanco, 
Andrea 77414641E

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e 
autonómicas e da Seguridade Social e de non ter 
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma; 
copia do libro de familia.

2016/000020-0 Guerra Gay, Marta 33341275S Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 
páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000782-0 Guerra Guimarey, 
María José 76829162P

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
(no presentado non marcou a liña pola que solicita a 
axuda nin están consignados correctamente os datos 
da conta bancaria); certificación da AEAT relativa á 
situación de alta no IAE; anexo II; copia do documento 
de alta da promotora no correspondente réxime da 
Seguridade Social (resolución de alta); informe de 
vida laboral; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña pola 
que solicite a axuda; en función da liña que solicite, a 
documentación específica establecida no artigo 14.1 
da convocatoria para esa liña.
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2016/000391-0 Guerreiro Augusto, 
Noelia María 76416672T Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; informe de vida laboral.

2016/000039-0 Gueye, Adama X3077357A Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE.

2016/000880-0

2016/000881-0

Gutiérrez Gutiérrez, 
Laura Gabriela

Grandío Mariño, 
Veracruz

51294080D

32829136V

Dado que a actividade para a que solicitan a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberán reformular 
a solicitude a nome da S.C.: anexo I a nome da 
S.C.; copia do documento de constitución da S.C. 
(a escritura presentada non é a de constitución); 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.C.; copia do 
DNI da persoa que actúa en representación da S.C.; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
S.C. no IAE; anexo II a nome da S.C.; informe de vida 
laboral das promotoras; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
Liña Emprende e a nome da S.C.; anexo III a nome 
da S.C.; certificacións de estar ao día nas obrigas 
tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade 
Social e de non ter pendente de pagamento 
ningunha outra débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma referidas á S.C.

2016/000380-0 Gutiérrez Pérez, 
Laura Belén 10090438Q Anexo III (sen riscadas).

2016/000221-0 Hermanas
Muñoz, C.B. E27481878

Informe de vida laboral actualizado das promotoras 
(nos presentados non consta a alta no réxime de 
autónomos).

2016/000679-0 Hermida Barbosa, 
Angélica 77465087Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000477-0 Hermida Núñez, 
María Rosa 15976724G

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000695-0 Horta Agrelo, S.L. B94077369

Aclaración sobre se a promotora Irene Gómez está 
vinculada laboralmente á empresa no sentido de 
desenvolver de forma habitual a súa actividade 
profesional nela; certificación da AEAT relativa á 
situación de alta da S.L. no IAE; anexo II; copia dos 
documentos de alta das promotoras no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolucións de alta); 
informe de vida laboral das promotoras; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Activa; informe de vida 
laboral de todos os códigos de cotización da empresa.
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2016/000168-0 Huertas Valle, 
María Gloria 02870174G

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende (o presentado está sen asinar).

2016/000537-0 Iglesias Casado, 
Beatriz 44081667M

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e 
autonómicas e da Seguridade Social e de non ter 
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma; 
copia do libro de familia.

2016/000363-0 Iglesias Díaz, Sonia 
María 32664025T

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral actualizado (no presentado 
non consta a alta no réxime de autónomos); plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000915-0 Iglesias Lores, 
Rebeca 35471025B

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
e tendo en conta que só pode optar por unha das liñas 
de axuda; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña pola 
que solicite a axuda; en función da liña que solicite, a 
documentación específica establecida no artigo 14.1 da 
convocatoria para esa liña; certificacións de estar ao día 
nas obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social.

2016/000625-0 Iglesias Ocampo, 
María 44087375D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000793-0 Iglesias Pino, 
Albany 35588324X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000209-0 Iglesias Rey, 
Montserrat 76822042H

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000224-0 Iglesias Suárez, 
Alejandra Elvira 76897716E Ver requirimento expediente SI429A 2016/219-0 

(Rebeca López López).
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2016/000897-0 Import Yöy 
Cosmetics, S.L. B27830082

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
e indicando a liña pola que solicita a axuda; copia do 
documento de constitución da S.L.; documentación 
acreditativa de representación suficiente para actuar 
en nome da S.L.; copia do DNI da persoa que actúa en 
representación da S.L.; certificación da AEAT relativa 
á situación de alta da S.L. no IAE; anexo II; copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral da promotora; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a liña pola que solicite a axuda; en función 
da liña que solicite, a documentación específica 
establecida no artigo 14.1 da convocatoria para esa liña.

2016/000800-0 Infi
Consultores, C.B. E27781780

Acreditación da realización efectiva da actividade 
empresarial de forma ininterrompida durante un 
mínimo de dous anos na mesma actividade económica 
para a cal se proxecta a mellora (na certificación 
da AEAT presentada consta como data de alta o 
1.10.2014); memoria descritiva das funcións e tarefas 
que se van desenvolver en cada un dos novos postos 
de traballo para mulleres vinculados ao proxecto; 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas referida á C.B.

2016/000659-0 Inguz, S.C. J27479351

Anexo I (no presentado faltan os datos da persoa que 
actúa en representación da S.C.); documentación 
acreditativa de representación suficiente para actuar 
en nome da S.C.; copia do DNI da persoa que actúa 
en representación da S.C.; anexo II (no presentado 
faltan os datos da persoa que actúa en representación 
da S.C.); informe de vida laboral da promotora 
Lorena Balboa; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; anexo VI (un anexo por cada promotora); 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas á promotora Lorena Balboa.

2016/000799-0 Insausti Ojeda, 
Dinorah Teresa 39511474G Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; informe de vida laboral.

2016/000294-0 Integral Work 
Space, S.L. B70378468

Anexo I (no presentado, na relación de todas as 
persoas promotoras figuran persoas que non constan 
como socias na escritura de constitución da S.L.); 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
da S.L. no IAE; anexo II (o presentado está en 
branco); copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de 
cotización da empresa.
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2016/000849-0 Invernalia, C.B. E94124419

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
C.B. no IAE; anexo II; informe de vida laboral das 
promotoras; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; anexo VI (un anexo por cada promotora); 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

2016/000699-0 Isa y Yoli Tui, S.L. B94129228

Anexo I debidamente cuberto (no presentado faltan 
os datos da conta bancaria); copia do documento 
de constitución da S.L. (a escritura presentada é de 
subsanación da de constitución); documentación 
acreditativa de representación suficiente para actuar en 
nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación 
de alta da S.L. no IAE; anexo II; copia dos documentos 
de alta das promotoras no correspondente réxime da 
Seguridade Social (resolucións de alta); informe de 
vida laboral das promotoras (os informes presentados 
están incompletos e son ilexibles); plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000046-0 Izquierdo Pérez, 
Ángeles 76944702L

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000316-0 José Fraga
Bello, S.L. B70017751

Copia do documento de constitución da S.L.; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación 
da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no 
IAE; anexo II; copia dos documentos de alta das 
promotoras no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolucións de alta); informe de vida laboral 
das promotoras; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de 
cotización da empresa.

2016/000264-0 Juanes Lolo, 
Purificación 71508002J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral.

2016/000482-0 La Consentida 
Coruña 15004, S.L. B70475769 Certificación da AEAT relativa á situación de alta da 

S.L. no IAE.
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2016/000851-0 La Sartén, S.C. J94127974

Aclaración sobre a axuda declarada (administración 
concedente e normativa reguladora); certificación 
da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; 
anexo II; informe de vida laboral das promotoras; 
plan de negocio empresarial no modelo publicado na 
páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende; anexo VI 
(un anexo por cada promotora); certificacións de estar 
ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e da Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referidas a cada 
unha das promotoras.

2016/000395-0 Lado Pais, Silvia 44848579M

Anexo I (o presentado está sen asinar); certificación da 
AEAT relativa á situación de alta no IAE; anexo II; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000922-0 Lagares Luces, 
María 46911133B

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000807-0 Lago Godoy, 
Carlota 53179625Z Ver requirimento expediente SI429A 2016/806-0

(Mª del Carmen Godoy García).

2016/000386-0 Lago Núñez, María 
Soledad 44826035R Anexo II (o presentado está incompleto).

2016/000722-0 Lago Sande, Silvia 44847190L

Anexo I (o presentado está sen asinar e faltan os 
datos da conta bancaria); copia do DNI da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000721-0 Lago Tajes, María 
Divina 78785256K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral 
(no presentado non consta a alta no réxime de 
autónomos).

2016/000631-0 Lahsen Rodríguez, 
María Fátima 76900206M Anexo II (o presentado está incompleto).

2016/000070-0 Lamarca Doval, Iris 39451540P Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 
páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000451-0 Lamas Vilar, C.B. E27467265

Anexo I (no presentado faltan os datos da persoa 
que actúa en representación da C.B.); copia do 
documento de constitución da C.B. (a presentada 
está incompleta); documentación acreditativa de 
representación suficiente para actuar en nome da C.B.; 
copia do DNI da persoa que actúa en representación 
da C.B.; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta da C.B. no IAE; anexo II (no presentado faltan 
os datos da persoa que actúa en representación da 
C.B.); copia dos documentos de alta das promotoras 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolucións de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende (no presentado faltan os datos da persoa 
que actúa en representación da C.B.); anexo III (no 
presentado faltan os datos da persoa que actúa en 
representación da C.B.); anexo VI (un anexo por cada 
promotora); certificacións de estar ao día nas obrigas 
tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade 
Social e de non ter pendente de pagamento 
ningunha outra débeda coa Administración pública 
da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das 
promotoras.

2016/000521-0 Leis Lobelos, Sonia 
Margarita 32828543E Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000079-0 Lendoiro Piñeiro, 
Bárbara 32832549A

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está incompleto); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000207-0 Leste Agraso, 
Inmaculada 76723838R

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000343-0 Lestón Lado, 
Carmen Laura 78788930S

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000711-0 Limpiezas 
Maquieira, S.L. B36591022

Anexo I (no presentado faltan os datos da persoa 
que actúa en representación da S.L.); documentación 
acreditativa de representación suficiente para actuar 
en nome da S.L.; copia do DNI da persoa que actúa 
en representación da empresa; certificación da 
AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; 
anexo II; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña Activa; 
informe de vida laboral de todos os códigos de 
cotización da empresa.
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2016/000038-0 Lojo Rodríguez, 
Ana Luz 52935079G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral actualizado 
(no presentado non consta a alta no réxime de 
autónomos); plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende (o presentado está sen asinar).

2016/000534-0 López Abelleira, 
Ana Belén 44081775K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e 
autonómicas e da Seguridade Social e de non ter 
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma.

2016/000288-0 López Acebo, Dalia 71530917C

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000441-0 López Álvarez, 
Lucía 33559108S

Aclaración sobre se a promotora está vinculada 
laboralmente á empresa no sentido de desenvolver 
de forma habitual a súa actividade profesional nela; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000929-0 López Álvarez, 
Rosario 44656766N

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral.

2016/000122-0 López Atrio, 
Vanesa 44482804E

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000818-0 López Baldonedo, 
María José 34261090Z

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña para a 
Liña Emprende.

2016/000489-0
López Carbia, 
María de los 
Ángeles

76827234N

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende debidamente cuberto en 
todos os seus puntos.
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2016/000866-0 López Corbacho, 
María Luz 32758326R

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000123-0 López Fernández 
de Retana, Salomé 76720213X

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000015-0 López Fontal, 
María del Carmen 34249273L

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000934-0 López Galeano, Liz 
Lorena 49470237C

Anexo I; copia do DNI da solicitante; certificación da 
AEAT relativa á situación de alta no IAE; anexo II; copia 
do documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral da promotora; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a liña Activa completo e debidamente cuberto 
en todos os seus puntos; informe de vida laboral de 
todos os códigos de cotización da empresa.

2016/000357-0 López González, 
Anabella 32843379T

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos e 
tendo en conta ademais que solicitou a Liña Activa pero 
o inicio da actividade produciuse no ano 2016 segundo 
a certificación da AEAT presentada; copia do DNI da 
solicitante; copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social (resolución 
de alta); informe de vida laboral da promotora; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a liña pola que solicita a axuda.

2016/000236-0 López González, 
Begoña Alejandra 36077940W

Anexo II (o presentado está en branco); plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende (o presentado 
está sen asinar).

2016/000509-0 López López, Ana 
María 34274109S Informe de vida laboral.

2016/000219-0

2016/000224-0

López López, 
Rebeca

Iglesias Suárez, 
Alejandra Elvira

33335049E

76897716E

Dado que a actividade para a que solicitan a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberán reformular 
a solicitude a nome da C.B.: anexo I a nome da 
C.B.; copia do NIF da C.B.; copia do documento de 
constitución da C.B.; documentación acreditativa de 
representación suficiente para actuar en nome da C.B.; 
copia do DNI da persoa que actúa en representación 
da C.B.; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta da C.B. no IAE; anexo II a nome da C.B.; copia do 
documento de alta das promotoras no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolucións de alta); 
informe de vida laboral das promotoras; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende a nome da C.B.; anexo VI 
(un anexo por cada promotora); anexo III a nome da 
C.B.; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e de 
non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda 
coa Administración pública da Comunidade Autónoma 
referidas á C.B. e a cada unha das promotoras.
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2016/000740-0 López Pérez, María 32684439J
Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral actualizado (no presentado 
non consta a alta no réxime de autónomos).

2016/000374-0 López Pérez, Silvia 36157746K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000100-0 López Pérez, 
Yolanda 09442495Y

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende 
(debidamente cuberto en todos os seus puntos e 
asinado).

2016/000848-0 López Serrano, 
Yamilet 34879893W

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000847-0 López Serrano, 
Yanely 35676736X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000923-0 López Souto, Noela 33349790C

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000491-0 Lorenzo del Río, 
Digna Catalina 78730054L

Aclaración sobre a liña pola que solicita a axuda (no 
anexo I marcou Liña Innova pero presentou o plan de 
negocio correspondente á Liña Activa); documentación 
acreditativa de representación suficiente para actuar 
en nome da solicitante; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña pola que 
solicite a axuda debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; anexo III debidamente cuberto tendo en conta 
a liña pola que solicite a axuda; informe de vida laboral 
de todos os códigos de cotización da empresa; no seu 
caso, a documentación establecida no artigo 14.1.k) da 
convocatoria para a Liña Innova.

2016/000107-0 Lorenzo Filloy, 
Manuela 35457328E Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos.

2016/000040-0 Lorenzo Mosquera, 
María Teresa 32772237C Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; informe de vida laboral actualizado.
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2016/000456-0 Loureiro Vázquez, 
María Sol 33326340F

Anexo I debidamente cuberto (no presentado faltan os 
datos da conta bancaria); certificación da AEAT relativa 
á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para 
a Liña Activa; informe de vida laboral de todos os 
códigos de cotización da empresa.

2016/000673-0 Louzán Martínez, 
Nadiusca 35476369L Anexo II; informe de vida laboral.

2016/000627-0 Madi, C.B. E94128006

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da C.B. (na escritura 
de constitución consta que a representación é 
mancomunada); certificación da AEAT relativa á 
situación de alta da C.B. no IAE.

2016/000898-0 Magalhaes Moura, 
Keila 49676036S

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (no presentado faltan os datos da persoa 
que actúa en representación da solicitante); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral da promotora; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Activa; anexo III (no presentado 
faltan os datos da persoa que actúa en representación 
da solicitante); informe de vida laboral de todos os 
códigos de cotización da empresa.

2016/000127-0 Magdalena Castro, 
María José 44076559A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000408-0 Mahía Pardiño, 
Yolanda 47359580G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000835-0 Malheiro da Silva, 
Elisabete María 53610736J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está incompleto); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
Liña Emprende.

2016/000192-0 Mallón Chenel, 
Lidia María 44821729L

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000024-0 Marques Prado, 
Marta 71894817Z

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000908-0 Marqués 
Rodríguez, Valeria 53304746S Anexo I debidamente cuberto (no presentado faltan os 

datos da conta bancaria).

2016/000384-0 Márquez Iglesias, 
Leticia 70055262E

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende; 
certificación de non ter pendente de pagamento 
ningunha débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma.

2016/000863-0 Martínez Bello, 
Sonia María 32784657C

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000401-0 Martínez Danis, 
Jennifer 44848925Y Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000664-0 Martínez Martínez, 
Susana 76730364H Informe de vida laboral de todos os códigos de 

cotización da empresa.

2016/000909-0 Martínez Pousada, 
María Rosa 35258359A

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos (no presentado están mal consignados 
os datos persoais e faltan os datos bancarios); 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Activa; informe de vida laboral de todos os códigos 
de cotización da empresa; certificación da AEAT 
acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para 
ser beneficiaria de subvencións públicas.

2016/000340-0 Martínez Rivas, 
Andrea 33290204G Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000778-0 Martínez Romero, 
Beatriz 35562469F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral da promotora; informe 
de vida laboral de todos os códigos de cotización da 
empresa; certificación da AEAT acreditativa de estar 
ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de 
subvencións públicas.

2016/000931-0 Martínez Ruibal, 
María Begoña 76861071Q

Aclaración sobre a axuda do Concello de Santiago 
declarada (normativa reguladora e data de publicación 
en diario/boletín oficial); certificación da AEAT relativa á 
situación de alta no IAE; anexo II; copia do documento 
de alta da promotora no correspondente réxime da 
Seguridade Social (resolución de alta); informe de 
vida laboral; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000071-0 Martínez Sartal, 
Adoración 76868279W Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 

páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000925-0 Martínez Silva, 
María 46907479Z

Anexo I completo e debidamente cuberto en todos os 
seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación 
de alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta 
da promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000621-0 Maruxía
Asesores, C.B. E94110962

Informe de vida laboral actualizado da promotora Mª 
Jesús Rodríguez (no presentado non consta a alta no 
réxime de autónomos); plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para 
a Liña Emprende (o presentado está sen asinar e 
a representante non coincide coa indicada no resto 
da documentación); anexo VI (un anexo por cada 
promotora).

2016/000504-0 Maseda Pardo, 
Vanessa 34635194T

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; 
certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas 
coa Seguridade Social.

2016/000387-0 Masmud Fraga, 
Alexandra Vanina 51272936W Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000245-0 Mato Ribadavia, 
Ofelia 76871230D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000518-0 Mato Salgado, Ana 45861375L

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II (o presentado está sen asinar); 
certificación da mutualidade do colexio profesional 
con indicación dos períodos de alta nela e sinalando 
se presupón ou non exercicio da actividade; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende debidamente 
cuberto en todos os seus puntos.

2016/000353-0 Mayado García, 
Margarita 09305167B

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II; certificación acreditativa de estar ao día 
nas obrigas coa Seguridade Social.

2016/000823-0 Medín Díaz, María 
Rosario 32643823S

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000655-0 Meilán Sindín, 
Estrella Tamara 33542592J

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000464-0 Meis Contrasty, 
Yaiza 35489555A Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; anexo II.
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2016/000003-0 Méndez Casas, 
María Paz 32781139K

Anexo II (o presentado está en branco); plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000446-0 Méndez García, 
Sonia 33329250L Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos.

2016/000214-0 Méndez Moreira, 
Liliana Patricia 45956789Y Informe de vida laboral actualizado (no presentado non 

consta a alta no réxime de autónomos).

2016/000497-0 Menéndez López, 
Belén 33326829J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000580-0 Mera Quintás, 
Begoña 34989921K Anexo III debidamente cuberto.

2016/000798-0 Míguez Gómez, 
Vanesa 54233934A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral 
actualizado; certificacións de estar ao día nas obrigas 
tributarias estatais e autonómicas e de non ter 
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma.

2016/000479-0 Míguez López, 
María 77003239K Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000055-0 Míguez y Vigo, S.L. B36658995
Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que 
recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 
14.1.p).

2016/000229-0 Mijares Serrano, 
María Eugenia 32843512H

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000720-0 Milladoiro By 
Nai&Naty, S.C. J70487558

Anexo I (no presentado faltan os datos da persoa que 
actúa en representación da S.C.); documentación 
acreditativa de representación suficiente para actuar 
en nome da S.C.; copia do DNI da persoa que actúa 
en representación da S.C.; certificación da AEAT 
relativa á situación de alta da S.C. no IAE; anexo II; 
informe de vida laboral das promotoras; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; anexo VI (un 
anexo por cada promotora); certificacións de estar 
ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e da Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referidas a cada 
unha das promotoras.
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2016/000252-0 Mimicokids, S.L. B70491782

Anexo II (o presentado está en branco); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para 
a Liña Emprende (no presentado non está cuberto o 
punto 3, Plan de investimento); copia do libro de familia 
(o presentado está incompleto).

2016/000884-0 Moares Freire, 
Olga Elena 34985839X

Aclaración sobre se a promotora está vinculada 
laboralmente á empresa no sentido de desenvolver 
de forma habitual a súa actividade profesional nela; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral.

2016/000120-0 Moares Rey, 
Mónica María 76970188K Informe de vida laboral de todos os códigos de 

cotización da empresa.

2016/000707-0 Mohamad 
Santorum, Farah 35644855F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral actualizado (no presentado 
non consta a alta no réxime de autónomos); plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende debidamente 
cuberto en todos os seus puntos; certificación de non 
ter pendente de pagamento ningunha débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma.

2016/000675-0 Moldes Magdalena, 
Cristina 35318469Z Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000719-0 Molinero Duhart, 
Lorena Vanesa 45905794W

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000238-0 Monteagudo Teira, 
Saleta 35483309J Anexo III debidamente cuberto.

2016/000642-0 Montenegro 
Alonso, Tania 36146530Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000140-0 Montero Casal, 
Corinne X3060193C

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular 
a solicitude a nome da S.L.: anexo I a nome da S.L.; 
copia do NIF da S.L.; escritura de compravenda de 
participacións sociais; anexo II a nome da S.L.; copia 
do documento de alta da promotora Corinne Montero 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende a nome da S.L.; anexo III a nome da S.L.; 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas á S.L.
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2016/000153-0 Montero Gómez, 
Ruth 76575072E

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar); anexo III debidamente 
cuberto; certificación da AEAT acreditativa de estar 
ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de 
subvencións públicas.

2016/000060-0 Montes Alonso, 
Rosa María 76747769N

Dado que a actividade para a que se solicita a 
axuda está exercida por unha sociedade, deberá 
reformular a solicitude a nome da S.L.: anexo I a 
nome da S.L.; copia do documento de constitución da 
S.L.; documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.L.; copia do 
NIF da S.L.; copia do DNI da persoa que actúa en 
representación da empresa; certificación da AEAT 
relativa á situación de alta da S.L. no IAE; anexo II 
a nome da S.L.; copia dos documentos de alta das 
promotoras no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolucións de alta); informe de vida laboral 
das promotoras; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende a nome da S.L.; anexo III a nome da S.L.; 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas á S.L.

2016/000761-0 Mora Martínez, 
Montserrat 43521268R

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco e sen 
asinar); copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000896-0 Mora Moreno, 
Gloria 58037666H

Anexo I completo e debidamente cuberto en 
todos os seus puntos; copia do DNI da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000538-0 Moraes de Passos, 
Graziella 45352337V Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000396-0 Moragón García, 
Xo Anais 45849139L

Anexo I (o presentado está sen asinar); certificación da 
AEAT relativa á situación de alta no IAE; anexo II; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000891-0 Morán Salido, Eva 
María 32683457C

Anexo I (o presentado está incompleto); anexo II; 
informe de vida laboral de todos os códigos de 
cotización da empresa.
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2016/000769-0 Mosquera 
González, Lara 34271468L

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000775-0 Mouco Ricoy, 
Miriam 36136357E Anexo II (o presentado está incompleto).

2016/000861-0 Mouzo Pose, 
Modesta 34890977T

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000135-0 Mtc la Cross, S.C. J70453709

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.C.; copia do 
DNI da persoa que actúa en representación da S.C.; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
da S.C. no IAE; copia dos documentos de alta das 
promotoras no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolucións de alta); informe de vida laboral 
da promotora Rosa Mª Badillo; anexos VI a nome 
e asinado por cada promotora (ou documentación 
acreditativa de representación suficiente para actuar 
en nome das promotoras); certificacións de estar ao 
día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e da Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referidas a cada 
unha das promotoras.

2016/000332-0 Muelas Allegue, 
Cristina 47357772J

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral 
actualizado.

2016/000472-0 Muíños Ferreiro, 
Marta 36138658T

Informe de vida laboral; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
Liña Emprende.

2016/000049-0 Na&Be, S.C. J70461736 Certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
S.C. no IAE; anexo VI (un anexo por cada promotora).

2016/000149-0
Nacelim Servicios 
y Mantenimientos, 
S.L.

B27816255
Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000541-0 Neira Fraga, Iria 
María 33348449J

Aclaración sobre se a promotora está vinculada 
laboralmente á empresa no sentido de desenvolver 
de forma habitual a súa actividade profesional nela; 
informe de vida laboral da promotora; copia do libro de 
familia.
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2016/000566-0 Neira Gómez, 
Beatriz 35312929V

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e 
autonómicas e da Seguridade Social e de non ter 
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma.

2016/000831-0 Nina Pérez Dicarla 
y Otros, S.C. J27482470

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
S.C. no IAE; anexo II (o presentado está incompleto); 
copia dos documentos de alta das promotoras 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolucións de alta); informe de vida laboral das 
promotoras.

2016/000839-0 Novas Ferradás, 
María 53117995R

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
(no presentado faltan os datos da conta bancaria); 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2016/000466-0 Novo Portela, 
Susana 73240900E Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; anexo II.

2016/000531-0 Nucha, S.L. B36778884

Copia do documento de constitución da S.L.; 
acreditación de que a promotora é titular do 100 % 
das participacións sociais da S.L., xa que na 
documentación enviada só consta a titularidade 
de 56 participacións; documentación acreditativa 
de representación suficiente para actuar en nome 
da S.L.; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); certificación da AEAT acreditativa 
de estar ao día nas obrigas tributarias para ser 
beneficiaria de subvencións públicas referida á S.L.

2016/000394-0 Nunes da Silva, 
Ilda Katiane X7156187J

Anexo I (o presentado está sen asinar); certificación da 
AEAT relativa á situación de alta no IAE; anexo II; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000356-0 Núñez Blanco, 
Estefanía 34266025G

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
e tendo en conta ademais que solicitou a Liña Activa 
pero o inicio da actividade produciuse no ano 2015 
segundo a certificación da AEAT presentada; copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral da promotora; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a liña pola que solicita a axuda.

2016/000342-0 Núñez Cea, Maira 44821563Z

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000163-0 Núñez Lamas, 
Sonia 33331898E Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos.

2016/000421-0 O Fogón do 
Mercado, C.B. E94134665

Copia do documento de constitución da C.B.; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da C.B.; certificación 
da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no 
IAE; copia dos documentos de alta das promotoras 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolucións de alta); informe de vida laboral das 
promotoras; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; anexo VI (un anexo por cada promotora); 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas á promotora María Consuelo 
Ruibal.

2016/000834-0 O Minero, Sevicios 
de Hostelería, S.L. B94125309

Copia do documento de constitución da S.L.; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.L.; copia dos 
documentos de alta das promotoras no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolucións de alta).

2016/000400-0 O Noso Bar
Areas, S.C. J70465877

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
S.C. no IAE; informe de vida laboral das promotoras; 
anexo VI (un anexo por cada promotora).

2016/000918-0 Ogando Barreiro, 
Ana Belén 44087197S

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
e tendo en conta que só pode optar por unha das liñas 
de axuda; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña pola 
que solicite a axuda; en función da liña que solicite, a 
documentación específica establecida no artigo 14.1 
da convocatoria para esa liña.

2016/000404-0 Ogni Cristaldo, 
Micaela 46096192Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende (o presentado está sen asinar).

2016/000403-0 Ojea Candame, 
Sonia 34887628D

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral.
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2016/000382-0 Olmos de Castro 
Méndez, Luciene X2323283F

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000429-0 Orallo Catoira, Ruth 32835138Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000708-0 Ordoñez Sánchez, 
Andrea 71450786K Informe de vida laboral da promotora.

2016/000033-0 Organza, C.B. E94138161

Anexo I (no presentado non están relacionadas 
todas as promotoras); certificación da AEAT 
relativa á situación de alta da C.B. no IAE; anexo II 
(no presentado non están relacionadas todas as 
promotoras); copia dos documentos de alta das 
promotoras no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolucións de alta); informe de vida laboral 
das promotoras; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; anexo VI (un anexo por cada promotora); 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas á promotora Concepción Rioseco.

2016/000282-0 Orgeira Campelo, 
María Esther 32834385E

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); certificación da AEAT acreditativa 
de estar ao día nas obrigas tributarias para ser 
beneficiaria de subvencións públicas.

2016/000657-0 Ortiz Flores, Esther 
Victoria X8317103G

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000817-0 Otero Ares, Belén 79335708Z

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco e sen 
asinar); copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende debidamente 
cuberto en todos os seus puntos.
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2016/000543-0 Otero Balza, Ana 
Berfeli Y2197195L

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos de forma lexible e sen riscadas; certificación 
da AEAT relativa á situación de alta no IAE; anexo II 
(o presentado está en branco e sen asinar); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
Liña Emprende.

2016/000390-0 Otero Fernández, 
Ana María 76819296D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II; informe de vida laboral da promotora; 
memoria descritiva das funcións e tarefas que se van 
desenvolver en cada un dos novos postos de traballo 
para mulleres vinculados ao proxecto; no caso de 
estar xa contratada ou seleccionada, breve currículo 
da persoa que ocupe o posto obrigatorio; certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da 
Seguridade Social.

2016/000928-0 Otero Fernández, 
Sonia 76748100K

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000919-0 Otero Molanes, 
María Encarnación 35435029X

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
e tendo en conta que só pode optar por unha das liñas 
de axuda; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña pola 
que solicite a axuda; en función da liña que solicite, a 
documentación específica establecida no artigo 14.1 
da convocatoria para esa liña.

2016/000785-0 Otero Pejito, Aida 
María 53189316E

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000576-0
Otranto de 
Mascani, Laura 
Elena

X6327394W Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE.

2016/000059-0 Pacheco Lomba, 
Beatriz 76904964W Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 

páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000505-0 Páez Robledo, Ana 
María 11413640M

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular 
a solicitude a nome da S.L.: anexo I a nome da 
S.L.; copia do NIF da S.L.; copia do documento de 
constitución da S.L.; documentación acreditativa de 
representación suficiente para actuar en nome da S.L.; 
copia do DNI da persoa que actúa en representación 
da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta da S.L. no IAE; anexo II a nome da S.L.; copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral da promotora; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web 
da S.X.I. para a Liña Emprende a nome da S.L.; 
anexo III a nome da S.L.; certificacións de estar ao 
día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e da Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

2016/000019-0 Pais Domínguez, 
Mery 45862076F

Anexo II; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000402-0 Pais Hernández, 
Ana 46904065G Anexo I; certificación da AEAT relativa á situación de 

alta no IAE.

2016/000713-0 Parada Pego, 
Herminia 52452587Y

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000378-0 Paredes Cobas, 
Rocío 33553704Q Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000157-0 Pauyoli, S.C. J27824614

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.C., xa que 
na escritura de constitución da S.C. consta que é 
mancomunada; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende a nome da S.C.

2016/000016-0 Paz Amenedo, Ana 
Patricia 32696627B

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000601-0 Paz Fernández, 
Cecilia 44846048G Informe de vida laboral actualizado (no presentado non 

consta a alta no réxime de autónomos).
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2016/000327-0 Pazo Lorenzo, Pilar 36114253K

Anexo I (a sinatura non se corresponde coa da persoa 
que actúa en representación da solicitante); anexo II (a 
sinatura non se corresponde coa da persoa que actúa 
en representación da solicitante); plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende (o presentado está sen 
asinar); anexo III (a sinatura non se corresponde coa 
da persoa que actúa en representación da solicitante); 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma.

2016/000593-0 Pazos González, 
María Jesús 44821316C Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000297-0 Pazos Vila, Ana 
Victoria 44080362B

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; anexo III debidamente cuberto.

2016/000643-0 Pedrosa Rodrigues, 
Sara Raquel X6189146F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000825-0 Peluquería
Roche, S.L. B15449598

Copia do documento de constitución da S.L. (a 
presentada non é a de constitución); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta).

2016/000738-0 Pena García, María 
Josefa 32641979B

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
(no presentado non marcou a liña pola que solicita 
a axuda); certificación da AEAT relativa á situación 
de alta no IAE; anexo II; informe de vida laboral 
actualizado (no presentado non consta a alta no 
réxime de autónomos); plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
liña pola que solicite a axuda; en función da liña que 
solicite, a documentación específica establecida no 
artigo 14.1 da convocatoria para esa liña.

2016/000691-0 Pereda Salgado, 
María Luisa 32756407Z

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña Innova; 
memoria descritiva das funcións e tarefas que se van 
desenvolver en cada un dos novos postos de traballo 
para mulleres vinculados ao proxecto; breve currículo 
da persoa que ocupe o posto obrigatorio.
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2016/000249-0 Pereira Mera, 
María Begoña 44806768P

Informe de vida laboral actualizado (no presentado 
non consta a alta no réxime de autónomos); anexo III 
debidamente cuberto.

2016/000810-0 Pereira Moreno, 
Yania 79271667M

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a liña para a Liña Emprende.

2016/000110-0 Pereira Pereira, 
María Elsa 35564155Z

Aclaración sobre se a promotora está vinculada 
laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de 
forma habitual a súa actividade profesional nela; copia 
do documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende (debidamente 
cuberto en todos os seus puntos e asinado); 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000314-0 Pérez Currás, 
María Sandra 78735181V

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000348-0 Pérez Díaz, Diana 
Hilda 34267726A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; copia do libro de 
familia.

2016/000162-0 Pérez Fernández, 
Patricia 44484798S Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; anexo II debidamente cuberto.

2016/000103-0 Pérez González, 
Sheila 34267335A

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende (o presentado está sen asinar).

2016/000770-0 Pérez Gonzalvo, 
Sara 39450606V

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está incompleto); anexo III debidamente 
cuberto (no presentado faltan os datos da solicitante); 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.
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2016/000809-0 Pérez Justo, Ana 
Isabel 77406683E Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 

páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000260-0 Pérez Lamela, Pilar 
Rosa 78789263A

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar); anexo III debidamente 
cuberto.

2016/000628-0 Pérez López, 
Mónica 33543206Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral actualizado (no presentado 
non consta a alta no réxime de autónomos).

2016/000486-0 Pérez Otero, Inés 76865541R

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende 
debidamente cuberto en todos os seus puntos.

2016/000784-0 Pérez Paz, Raquel 36166172Y

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña para a 
Liña Emprende.

2016/000494-0 Pérez Pérez, 
Georgina 35626763Q

Anexo II; certificación da AEAT acreditativa de estar 
ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de 
subvencións públicas.

2016/000331-0 Pérez Porro, María 
Cruz 12760074L

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral (o presentado está 
incompleto); certificación da AEAT acreditativa de estar 
ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de 
subvencións públicas.

2016/000442-0 Pérez Rodríguez, 
Lorena 76579826S

Anexo I (o presentado está incompleto); certificación 
da AEAT relativa á situación de alta no IAE; 
anexo II; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000662-0 Pérez Yáñez, Rosa 
Mary 76728978N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado corresponde á Liña Innova).

2016/000743-0 Permuy Paton, 
Amada Isabel 32659863R

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000420-0 Pescadería
Suárez, S.L. B36384899

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
da S.L. no IAE; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña Activa.

2016/000709-0 Peso Pereira, Iria 35482341B Informe de vida laboral da promotora.

2016/000013-0 Peteiro Couceiro, 
Lucía 32844689E

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000109-0 Picos Rubido, 
María 76413794C

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular 
a solicitude a nome da S.L.: anexo I a nome da S.L. 
e tendo en conta que solicitou a Liña Emprende pero 
presentou o plan de negocio correspondente á Liña 
ITEF; certificación da AEAT relativa á situación de alta 
da S.L. no IAE; anexo II a nome da S.L.; copia dos 
documentos de alta das promotoras no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolucións de alta); 
anexo III a nome da S.L.; breve currículo das 
promotoras; certificacións de estar ao día nas obrigas 
tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade 
Social e de non ter pendente de pagamento 
ningunha outra débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma referidas á S.L.

2016/000836-0 Pili Redondela, S.L. B36516631

Copia do documento de constitución da S.L.; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación 
da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no 
IAE; anexo II; copia dos documentos de alta das 
promotoras no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolucións de alta); informe de vida laboral 
das promotoras; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de 
cotización da empresa.

2016/000795-0 Pino Ocampo, 
Beatriz María 36116157Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; 
informe de vida laboral actualizado (no presentado non 
consta a alta no réxime de autónomos); certificación da 
AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias 
para ser beneficiaria de subvencións públicas.

2016/000536-0 Pintos Nores, 
Araceli 77410903X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e 
autonómicas e da Seguridade Social e de non ter 
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma; 
copia do libro de familia.
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2016/000903-0 Piñeiro Muíños, 
Guadalupe 79339429D

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral actualizado 
(no presentado non consta a alta no réxime de 
autónomos).

2016/000677-0 Piñeiro Sobredo, 
Cristina 35485153V Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 

páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000088-0 Piñón Mateo, 
Susana 76829095X

Informe de vida laboral da promotora actualizado 
(no presentado non consta a alta no réxime de 
autónomos).

2016/000058-0 Piquero Espuñes, 
María Elena 32788488X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral da promotora; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Activa; informe de vida laboral de 
todos os códigos de cotización da empresa.

2016/000906-0 Piruchas, S.L. B70436100
Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000582-0 Pisa Hernández, 
Alicia 71301498A

Aclaración sobre se a promotora está vinculada 
laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de 
forma habitual a súa actividade profesional nela.

2016/000902-0 Piso Calviño, Marta 32821067K Ver requirimento expediente SI429A 2016/901-0
(Mª Eugenia Santalla González).

2016/000270-0 Pozo Fragueiro, 
Eugenia 44093688C Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000362-0 Prado Vázquez, 
Zoraida 53301191W Informe de vida laboral actualizado (no presentado non 

consta a alta no réxime de autónomos).

2016/000080-0 Puga Saenz de 
Miera, Beatriz 36135230E

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000565-0 Pujades González, 
Natalia 71638468T

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral 
actualizado; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; copia do libro de familia; certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e 
autonómicas e da Seguridade Social e de non ter 
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma.

C
V

E
-D

O
G

: c
7v

ac
y3

4-
lo

y2
-2

rm
7-

4h
55

-tr
0j

vp
8q

zy
h6



DOG Núm. 193 Luns, 10 de outubro de 2016 Páx. 46320

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Núm. expte. 
SI429A

Solicitante 
por orde alfabética NIF Documentación que se require

2016/000205-0 Qualinnova 
Consulting, S.L. B70280094

O grao de participación da promotora na sociedade 
indicado no anexo I (100 %) non coincide co que 
consta na escritura de constitución (50 %), polo que 
deberá achegar aclaración ao respecto ou, se é o 
caso, escritura de compravenda de participacións 
sociais; certificación da AEAT relativa á situación 
de alta da S.L. no IAE; informe de vida laboral da 
promotora; informe de vida laboral de todos os códigos 
de cotización da empresa.

2016/000733-0 Quevedo Gil, 
Sheila 44470194Q

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; 
anexo II debidamente cuberto; copia do documento 
de alta da promotora no correspondente réxime da 
Seguridade Social (resolución de alta); informe de vida 
laboral; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000295-0 Quintáns Graña, 
María Carmen 77462809M

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para 
a Liña Emprende; anexo III debidamente cuberto; 
certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas 
coa Seguridade Social.

2016/000821-0 Quintas Silva, 
Elena 78792754K

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral de todos 
os códigos de cotización da empresa.

2016/000571-0 Quintela 
Hernández, Carla 44460153A Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; anexo II; informe de vida laboral.

2016/000067-0 Quintela Iglesias, 
María Paz 34995691H

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular a 
solicitude a nome da S.L.: anexo I a nome da S.L.; copia 
do documento de constitución da S.L.; documentación 
acreditativa de representación suficiente para actuar 
en nome da S.L.; copia do NIF da S.L.; copia do DNI 
da persoa que actúa en representación da empresa; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. 
no IAE; anexo II a nome da S.L.; copia dos documentos 
de alta das promotoras no correspondente réxime da 
Seguridade Social (resolucións de alta); informe de vida 
laboral das promotoras; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende a nome da S.L.; anexo III a nome da S.L.; 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e de 
non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda 
coa Administración pública da Comunidade Autónoma 
referidas á S.L.

2016/000460-0 Quintela Varela, 
Dolores 78790038L Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.
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2016/000574-0 Quiroga García-
Boente, Blanca 44455926P Anexo II.

2016/000519-0 Rama Chans, 
María Dolores 79329421Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral.

2016/000254-0 Rama Martínez, 
Eva 47374010J Anexo II (no presentado faltan os datos da solicitante).

2016/000027-0 Ramos Expósito, 
Yolanda 34996817V

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; certificacións de estar ao día nas obrigas 
tributarias estatais e da Seguridade Social.

2016/000801-0 Rebolo Constenla, 
Rebeca 76996568C

Informe de vida laboral da promotora; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Activa.

2016/000450-0 Redondo Díaz, 
Tatiana María 33552330E

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe actualizado de vida laboral (no presentado 
non consta a alta no réxime de autónomos).

2016/000696-0 Refuxio
de Merza, S.L. B36576809

Anexo I debidamente cuberto (no presentado faltan os 
datos da conta bancaria); certificación da AEAT relativa 
á situación de alta da S.L. no IAE; anexo II; copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral da promotora; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Activa.

2016/000114-0 Rego Sampedro, 
María del Carmen 52456614P

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000777-0
Regueiro González, 
María de los 
Ángeles

36123642A
Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000629-0 Reigosa
López, S.L. B27478163

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
S.L. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende (o presentado está sen asinar).

2016/000927-0 Reinaldo Otero, 
Emilia 34954937C

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular 
a solicitude a nome da S.L.: anexo I a nome da S.L.; 
copia do NIF da S.L.; certificación da AEAT relativa 
á situación de alta da S.L. no IAE; anexo II a nome 
da S.L.; informe de vida laboral da promotora; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na 
páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende; anexo 
III a nome da S.L.; certificación de non ter pendente 
de pagamento ningunha débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referida á S.L.
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2016/000689-0 Renova Centro 
Formación, S.L. B94001880

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
S.L. no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña Activa; 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas referida á S.L.

2016/000682-0 Reñones Álvarez, 
Susana 36164913N

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular 
a solicitude a nome da S.L.: anexo I a nome da S.L. 
e debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
aclaración sobre se as promotoras están vinculadas 
laboralmente á empresa no sentido de desenvolver 
de forma habitual a súa actividade profesional nela; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
da S.L. no IAE; anexo II a nome da S.L.; copia do 
documento de alta da promotora Estefanía Rodríguez 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral das 
promotoras; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende a nome da S.L. e debidamente cuberto 
en todos os seus puntos; anexo III a nome da S.L.; 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas á S.L.

2016/000073-0

2016/000074-0

Rey Buján, María 
Luz

Ces Ares, Patricia

44843413Z

44843413Z

Dado que a actividade para a que solicitan a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberán reformular 
a solicitude a nome da S.L.: anexo I a nome da S.L.; 
copia do NIF da S.L.; copia do DNI da persoa que 
actúa en representación da S.L.; aclaración sobre se 
a promotora María Creo Sanvicente está vinculada 
laboralmente á empresa no sentido de desenvolver 
de forma habitual a súa actividade profesional nela; 
anexo II a nome da S.L.; copia dos documentos de 
alta das tres promotoras no correspondente réxime 
da Seguridade Social (resolución de alta); informe de 
vida laboral da promotora María Creo; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Activa a nome da S.L.; anexo III 
a nome da S.L.; informe de vida laboral de todos 
os códigos de cotización da empresa; certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e 
autonómicas e da Seguridade Social e de non ter 
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma 
referidas á S.L.
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2016/000604-0

Rey Carrascal 
Servicios de 
Consultoría 
Callega, S.L.

B70315098

Acreditación dun período mínimo de tres anos de 
realización efectiva da actividade empresarial na 
mesma actividade económica para a cal se proxecta 
o plan de reactivación (na certificación da AEAT 
presentada consta como data de alta o 24.4.2014).

2016/000210-0 Rey Conde, Laura 44848352P Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE.

2016/000672-0 Rey Fernández, 
María del Carmen 35435247K Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; anexo II.

2016/000916-0 Rey Paz, Eva 36131134C

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
e tendo en conta que só pode optar por unha das liñas 
de axuda; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña pola 
que solicite a axuda; en función da liña que solicite, a 
documentación específica establecida no artigo 14.1 
da convocatoria para esa liña.

2016/000423-0 Rey Vicente, 
Raquel 53300826M

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000694-0 Rey Villanueva, 
Lucía 35463011R

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II; informe de vida laboral da promotora; 
plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Activa; informe 
de vida laboral de todos os códigos de cotización da 
empresa.

2016/000780-0 Rial Rey, María 
José 35463862R

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña para a 
Liña Emprende.

2016/000424-0 Rico Gómez, Rosa 
María 33858263D Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; anexo II.

2016/000230-0 Río Rodríguez, 
Marta 33339891B

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; copia do libro de 
familia.
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2016/000432-0 Riobóo Serantes, 
Lydia 32655185S

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende 
debidamente cuberto en todos os seus puntos.

2016/000014-0 Riomayor Lourido, 
Iria 44480553W Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000069-0 Ríos Carballeira, 
María 32681390T Anexo III debidamente cuberto.

2016/000031-0 Ríos Durán, 
Estefanía 36170202B

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000546-0 Ríos González, 
Gemma 32673410R

Anexo III debidamente cuberto, indicando o importe 
do investimento que se compromete a executar e 
xustificar superior ao mínimo exixido; informe de vida 
laboral de todos os códigos de cotización da empresa.

2016/000545-0 Ríos González, 
Irene 32673409T

Anexo III debidamente cuberto, indicando o importe 
do investimento que se compromete a executar e 
xustificar superior ao mínimo exixido; certificación 
da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas 
tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000547-0 Ríos Leira, Raquel 32663854J

Anexo I orixinal (o presentado é unha copia); 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II orixinal (o presentado é unha 
copia); copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral 
actualizado (no presentado non consta a alta no 
réxime de autónomos); plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
Liña Emprende orixinal (o presentado é unha copia) 
e debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
anexo III orixinal (o presentado é unha copia).

2016/000465-0 Ríos Martínez, 
María Elvira 35286763W Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; anexo II.

2016/000598-0
Ripamonti 
Mondelo, Carmen 
Purificación

32841881C

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral.

2016/000175-0 Rivas Castro, Rosa 
María 46903386S Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 

páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000132-0 Rivas Domínguez, 
Elisa 79336077S

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000676-0 Rivas González, 
María Dolores 35460339C Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 

páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000687-0 Rivas Otero, Lidia 35479243H

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Activa; informe de vida laboral de todos os códigos 
de cotización da empresa; certificación da AEAT 
acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para 
ser beneficiaria de subvencións públicas.

2016/000119-0 Riveiro Muñiz, 
Paula 52937897Q Informe de vida laboral de todos os códigos de 

cotización da empresa.

2016/000211-0 Riveiro Pérez, 
Mónica 76366666L

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral actualizado (no presentado 
non consta a alta no réxime de autónomos).

2016/000763-0 Rivera Ruiz, 
Carolina 36176522Y Anexo II (o presentado está sen asinar).

2016/000029-0 Robles Guzmán, 
Estefanny Lisse Y0569046V

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; certificacións de estar ao día nas obrigas 
tributarias estatais e autonómicas e de non ter 
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma.

2016/000413-0 Rodríguez 
Acevedo, Patricia 35575251R

Anexo I debidamente cuberto (no presentado faltan 
os datos da conta bancaria); aclaración sobre se a 
promotora está vinculada laboralmente á empresa 
no sentido de desenvolver de forma habitual a súa 
actividade profesional nela; certificación da AEAT 
relativa á situación de alta no IAE; copia do libro de 
familia.

2016/000797-0 Rodríguez Acuña, 
Mónica 35322743X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000077-0 Rodríguez Barros, 
Ana 44838368Y

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000315-0
Rodríguez 
Bermúdez, María 
Yobana

76812227R

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000663-0 Rodríguez Blanco, 
Josefa 34956893K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está sen asinar); informe 
de vida laboral actualizado (no presentado non consta 
a alta no réxime de autónomos pola nova actividade).
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2016/000228-0 Rodríguez Calvo, 
Diana María 33335201J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; copia do libro de 
familia.

2016/000233-0 Rodríguez Castro, 
Altair 76905574Z

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Innova; memoria 
descritiva das funcións e tarefas que se van 
desenvolver en cada un dos novos postos de traballo 
para mulleres vinculados ao proxecto; breve currículo 
da traballadora que ocupa o posto obrigatorio.

2016/000367-0 Rodríguez Cruz, 
Nuria 34265097L Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000735-0 Rodríguez 
Domínguez, Leonor 34991331M

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II debidamente cuberto; copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
Liña Emprende; certificación acreditativa de estar ao 
día nas obrigas coa Seguridade Social.

2016/000549-0 Rodríguez Ennes, 
Sofía 76369266C

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular 
a solicitude a nome da S.L.: anexo I a nome da S.L. 
e debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
da S.L. no IAE; anexo II a nome da S.L.; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende a nome da S.L.; 
anexo III a nome da S.L.; certificacións de estar ao 
día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e da Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

2016/000804-0
Rodríguez 
Fernández, María 
José Lourdes

35550190X

Anexo I (no presentado non marcou a liña pola que 
solicita a axuda) e debidamente cuberto en todos os 
seus puntos; anexo II; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
liña pola que solicite a axuda; en función da liña que 
solicite, a documentación específica establecida no 
artigo 14.1 da convocatoria para esa liña; certificación 
da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas 
tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.
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2016/000289-0 Rodríguez Freire, 
Margarita Emilia 36154650F

Aclaración sobre se a promotora está vinculada 
laboralmente á empresa no sentido de desenvolver 
de forma habitual a súa actividade profesional nela; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II (no presentado faltan os datos da 
persoa representante); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; anexo III (no 
presentado faltan os datos da persoa representante); 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000226-0 Rodríguez García, 
Olaya 39456682K

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; anexo III debidamente cuberto.

2016/000768-0
Rodríguez 
González, Blanca 
Erea

36176827N

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende; 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000749-0 Rodríguez 
González, Carla 32704331X

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende debidamente cuberto en 
todos os seus puntos.

2016/000139-0 Rodríguez 
González, Mónica 79324959Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral.

2016/000883-0 Rodríguez López, 
Yolanda 44482443Y

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
aclaración sobre se a promotora está vinculada 
laboralmente á empresa no sentido de desenvolver 
de forma habitual a súa actividade profesional nela; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000693-0 Rodríguez 
Martínez, Elvira 35563345D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Activa; informe de vida laboral de todos os códigos 
de cotización da empresa; certificación de non ter 
pendente de pagamento ningunha débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma.

2016/000324-0 Rodríguez Pérez, 
Nuria 76905903K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral actualizado; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende (o presentado 
está sen asinar); anexo III debidamente cuberto sen 
riscadas.

2016/000347-0 Rodríguez Pérez, 
Tamara 34271194K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000739-0 Rodríguez Ramos, 
Virginia 32715173L Informe de vida laboral actualizado.

2016/000445-0 Rodríguez Rivera, 
María Victoria 33536176Z

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000089-0
Rodríguez 
Rodríguez, María 
Trinidad

76994279P
Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende 
debidamente cuberto en todos os seus puntos.

2016/000034-0 Rodríguez 
Rodríguez, Raquel 79338655V Anexo III debidamente cuberto.

2016/000076-0 Rodríguez 
Sanmartín, Mónica 35316906S Plan de negocio empresarial no modelo publicado na 

páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000145-0 Rodríguez 
Serantes, Yolanda 32812148A

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende (o presentado está sen asinar).

2016/000333-0 Rodríguez 
Turienzo, Silvia 71550722E

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000483-0 Roibal Rey, Paula 34887708C Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE.

2016/000370-0 Rojas Nossa, 
Sandra Victoria 54468081X Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.
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2016/000602-0 Romay Hernández, 
Ana Isabel 32765008J

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000703-0 Romero Iglesias, 
Begoña 36141312D

Aclaración sobre a actividade económica para a que 
solicita a axuda (a actividade indicada no anexo I non 
coincide coa actividade pola cal está dada de alta no 
réxime de autónomos); certificación da AEAT relativa á 
situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
Liña Emprende.

2016/000717-0 Romero Vergara, 
Mónica 49402001W

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000702-0 Rosende Pereira, 
Carmen 36173970F

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000104-0 Rubal Lamelas, 
Eva 34882557K

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende (debidamente 
cuberto en todos os seus puntos e asinado).

2016/000751-0 Russu, Catalina X8529722B

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; copia do DNI ou NIE da solicitante; copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral da promotora; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende debidamente cuberto 
en todos os seus puntos; certificación da AEAT 
acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para 
ser beneficiaria de subvencións públicas.

2016/000843-0 Saavedra Davila, 
María Salomé 76894988P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000023-0 Sabín Rodríguez, 
Eva 76712271A

Copia do libro de familia (o documento presentado non 
está previsto na convocatoria); certificación acreditativa 
do grao de discapacidade (artigo 14.1.i).

2016/000737-0 Saco Rivera, Ana 
María 34995479J Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; copia do libro de familia.

2016/000577-0 Salgado Araújo, 
Beatriz 44456073V

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II; informe de vida laboral actualizado; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000559-0 Salgado García, 
Ana 77416344T Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.
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2016/000032-0 Saly y Celia, C.B. E94125960

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
C.B. no IAE; informe de vida laboral das promotoras; 
plan de negocio empresarial no modelo publicado na 
páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende; anexo VI 
(un anexo por cada promotora); certificacións de estar 
ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e da Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referidas a cada 
unha das promotoras.

2016/000911-0 Sánchez Castaño, 
Erika 48312202N

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
e tendo en conta que só pode optar por unha das liñas 
de axuda; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña pola 
que solicite a axuda; en función da liña que solicite, a 
documentación específica establecida no artigo 14.1 
da convocatoria para esa liña; certificacións de estar 
ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma.

2016/000783-0 Sánchez Méndez, 
Montserrat 36112745P

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a liña para a 
Liña Emprende.

2016/000133-0 Sánchez Ontín, 
María 52008524G Anexo III debidamente cuberto.

2016/000666-0 Sánchez Vallejo, 
María Eugenia 05912703R

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral 
actualizado; certificación de non ter pendente de 
pagamento ningunha débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma.

2016/000654-0 Sande Mosquera, 
Lucía 33546666Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II; informe de vida laboral da promotora; 
plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Activa; informe 
de vida laboral de todos os códigos de cotización da 
empresa.
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2016/000938-0 Sande Queijo, 
Vanesa 34637430M

Anexo I completo e debidamente cuberto en 
todos os seus puntos; copia do DNI da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000174-0 Sanisidro Amorín, 
Patricia María 36082846D

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000658-0
Sanmartín 
González, María 
Uxía

34261594N Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE.

2016/000624-0 Sanmartín López, 
Begoña 32647315B

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral.

2016/000901-0

2016/000902-0

Santalla González, 
María Eugenia
Piso Calviño, Marta

34262693F

32821067K

Dado que a actividade para a que solicitan a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberán reformular 
a solicitude a nome da S.C.: anexo I a nome da S.C.; 
copia do NIF da S.C.; documentación acreditativa de 
representación suficiente para actuar en nome da S.C.; 
copia do DNI da persoa que actúa en representación 
da S.C.; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta da S.C. no IAE; anexo II a nome da S.C.; informe 
de vida laboral da promotora Mª Eugenia Santalla; 
plan de negocio empresarial no modelo publicado na 
páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende a nome da 
S.C.; anexo III a nome da S.C.; certificacións de estar 
ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e da Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referidas á S.C.

2016/000523-0 Santiago López, 
María 47367892J Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000009-0 Santomé Valverde, 
Noelia 53613233A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000130-0 Santos Viñas, 
Carmen 35480785L

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular 
a solicitude a nome da C.B.: anexo I a nome da C.B.; 
copia do NIF da C.B.; documentación acreditativa 
de representación suficiente para actuar en nome 
da C.B.; copia do DNI da persoa que actúa en 
representación da C.B.; certificación da AEAT relativa 
á situación de alta da C.B. no IAE; anexo II a nome 
da C.B.; copia do documento de alta da promotora 
Mª Carmen Viñas no correspondente réxime da 
Seguridade Social (resolución de alta); informe de 
vida laboral da promotora Mª Carmen Viñas; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende a nome da C.B.; 
anexo III a nome da C.B.; anexo VI (un anexo por cada 
promotora); certificacións de estar ao día nas obrigas 
tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade 
Social e de non ter pendente de pagamento 
ningunha outra débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma referidas á C.B. e a cada unha 
das promotoras.

2016/000218-0 Sanz Conde, 
Loreto 36128015Y

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; anexo III debidamente cuberto.

2016/000426-0 Sanz García, 
Pamela 53066051Z

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000495-0 Segura Ramírez, 
Mirsa Meraris 35626516E

Certificación de non ter pendente de pagamento 
ningunha débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma.

2016/000447-0 Seijas López, Elena 76574197K

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000376-0 Seijas Sobral, 
Susana 76996571T

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000697-0 Seixo Textil, S.L. B36953230

Aclaración sobre se a promotora Mª Jesusa Frieiro 
está vinculada laboralmente á empresa no sentido 
de desenvolver de forma habitual a súa actividade 
profesional nela; certificación da AEAT relativa á 
situación de alta da S.L. no IAE; anexo II; copia dos 
documentos de alta das promotoras no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolucións de alta); 
informe de vida laboral das promotoras; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Activa; informe de vida 
laboral de todos os códigos de cotización da empresa.

2016/000312-0 Senande Moure, 
María Carmen 76328858T

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000093-0 Señoráns Suárez, 
Mirian 53481421G

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000636-0 Seoane Oubel, 
Gloria 36123326D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral.

2016/000287-0 Seoane Vázquez, 
Ana 46909808C

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000752-0 Seoane Vázquez, 
María José 45848620Y

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social (resolución 
de alta); informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende debidamente cuberto en 
todos os seus puntos; copia do libro de familia.

2016/000873-0 Serrano Vaquero, 
Olga 30787681L Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000427-0
Servicios 
Inmediatos 
Globales, S.L.

B70496179

Anexo I (no presentado faltan os datos da persoa que 
actúa en representación da S.L.); certificación da AEAT 
relativa á situación de alta da S.L. no IAE; anexo II (no 
presentado faltan os datos da persoa que actúa en 
representación da S.L.); plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para 
a Liña Emprende (no presentado faltan os datos da 
persoa que actúa en representación da S.L.); anexo III 
(no presentado faltan os datos da persoa que actúa en 
representación da S.L.).

2016/000812-0 Shwe Mare, S.L. B94005956

Anexo I debidamente cuberto (no presentado faltan 
os datos da actividade económica e solicita as dúas 
modalidades da Liña Concilia - persoas traballadoras 
cando só se pode optar por unha das modalidades); 
acreditación de que a promotora é titular da totalidade 
do capital social da S.L. (no anexo I indicou que é 
do 100 % pero na escritura de constitución consta a 
participación doutra socia); copia do documento de alta 
da promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta).
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2016/000830-0 Sierra Hernández, 
Yolanda 49685375Q Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; informe de vida laboral.

2016/000617-0 Silva Fernández de 
Ana, Paula 35315184H Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; anexo II.

2016/000779-0 Soares Campos, 
María Iris 36177246V Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000660-0 Sobrado García, 
Nélida Berta 76619693T

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular 
a solicitude a nome da S.C.: anexo I a nome da S.C. 
e debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.C.; copia do 
DNI da persoa que actúa en representación da S.C.; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
S.C. no IAE; anexo II a nome da S.C.; copia dos 
documentos de alta das promotoras no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolucións de alta); 
informe de vida laboral das promotoras; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; anexo VI (un 
anexo por cada promotora); certificacións de estar 
ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e da Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referidas á S.C. e a 
cada unha das promotoras.

2016/000372-0 Soho Moda
Vigo, S.L. B27823251

Copia do documento de constitución da S.L.; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da 
AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia 
do documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral da promotora; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000626-0 Solla Pereira, 
Mónica 44079404L

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000305-0
Sotelino 
Domínguez, 
Mónica

36177991A

Anexo II debidamente cuberto (no presentado faltan 
os datos do punto 1); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; copia do libro de familia (o presentado está 
incompleto); certificación da AEAT acreditativa de estar 
ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de 
subvencións públicas.

2016/000354-0 Sotelo Martínez, 
María 44449569E Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; anexo II.

C
V

E
-D

O
G

: c
7v

ac
y3

4-
lo

y2
-2

rm
7-

4h
55

-tr
0j

vp
8q

zy
h6



DOG Núm. 193 Luns, 10 de outubro de 2016 Páx. 46335

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Núm. expte. 
SI429A

Solicitante 
por orde alfabética NIF Documentación que se require

2016/000824-0 Souto García, 
Juana María 32445971D Informe de vida laboral de todos os códigos de 

cotización da empresa.

2016/000137-0 Stanza Home, S.L. B94119575

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.L., xa que 
na escritura de constitución da S.L. consta que é 
mancomunada; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000406-0 Suárez Barca, Flor 
María 76368042S Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; informe de vida laboral da promotora.

2016/000904-0 Suárez Fernández, 
María Lourdes 79318527Z Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; informe de vida laboral.

2016/000860-0 Suárez Méndez, 
Vanesa 79334528F

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000399-0 Te&Cu
Maskdental, S.L.U. B70466172

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos e sen riscadas; certificación da AEAT relativa á 
situación de alta da S.L. no IAE; anexo II debidamente 
cuberto, distinguindo os postos xa existentes na 
empresa dos que, no seu caso, se creen a maiores 
ata a data do fin do prazo de xustificación; anexo III 
debidamente cuberto e sen riscadas.

2016/000838-0 Tecnidae, C.B. E94143179
Certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
C.B. no IAE; anexo II (o presentado está sen asinar); 
anexo VI (un anexo por cada promotora).

2016/000512-0 Teixeira Argiz, 
Mónica 33559574K

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende 
debidamente cuberto en todos os seus puntos.

2016/000746-0 Tenreiro Calvo, 
María Goretti 32712518D Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000596-0 Tercero Toribio, 
María José 03112450K

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberá reformular 
a solicitude a nome da S.L.: anexo I a nome da 
S.L.; copia do NIF da S.L.; copia do documento de 
constitución da S.L.; documentación acreditativa de 
representación suficiente para actuar en nome da S.L.; 
copia do DNI da persoa que actúa en representación 
da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta da S.L. no IAE; anexo II a nome da S.L.; copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral da promotora; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web 
da S.X.I. para a Liña Emprende a nome da S.L.; 
anexo III a nome da S.L.; certificacións de estar ao 
día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e da Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.
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2016/000428-0 Terrón Pérez, 
Lorena 53165352R

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000323-0 Three, S.C. J70441977

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.C.; informe de 
vida laboral das promotoras Mª Vanesa Alonso e 
Montserrat Piñón (os presentados están incompletos); 
plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está incompleto).

2016/000544-0 Torregrosa Vergara, 
Úrsula 32684740S

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
e sen riscadas; aclaración sobre se a promotora 
está vinculada laboralmente á empresa no sentido 
de desenvolver de forma habitual a súa actividade 
profesional nela; certificación da AEAT relativa á 
situación de alta no IAE; informe de vida laboral 
actualizado (no presentado non consta a alta no réxime 
de autónomos); anexo III debidamente cuberto sen 
riscadas.

2016/000303-0 Tres M Gestión 
2015, S.L. B27462159

Copia do documento de constitución da S.L. (a 
presentada está incompleta); documentación 
acreditativa de representación suficiente para actuar en 
nome da S.L.; anexo II (o presentado está incompleto); 
informe de vida laboral de todas as promotoras; 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas referida á S.L.

2016/000310-0
Trisquel 
Compostela
I.S., S.L.

B70491188

Copia do documento de constitución da S.L.; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da 
AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia 
do documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral da promotora actualizado (no 
presentado non consta a alta na actividade); no caso 
de estar xa contratadas ou seleccionadas, breve 
currículo das persoas traballadoras por conta allea; 
copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que 
recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 
14.1.p).

2016/000640-0 Troncoso Vázquez, 
Natalia 36135509W Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 

certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2016/000364-0 Trujillo Ariza, 
Dionisia 38495841M

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000832-0 Tudoli Rostro, 
Mónica 32800592Q

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000216-0 Urbano Lestón, 
Natalia 53189708T

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; anexo III debidamente cuberto.

2016/000930-0 Uzal González, 
María Manuela 32838534P

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000678-0 Vacas Verisimo, 
María Asunción 76931145D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende; copia do libro de 
familia; certificación acreditativa de estar ao día nas 
obrigas coa Seguridade Social.

2016/000283-0 Valcarce Estévez, 
María 71529913M Anexo II (o presentado está en branco).

2016/000435-0 Valcarcel Castedo, 
Beatriz 36142327N

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta).

2016/000319-0 Valdez Monegro, 
Ana Gilda 49708033L

Certificación de non ter pendente de pagamento 
ningunha débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma.

2016/000595-0 Valera Maroto, 
María Victoria 32748407H

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II; informe de vida laboral; certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e 
autonómicas e de non ter pendente de pagamento 
ningunha outra débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma.

2016/000298-0 Valle Díaz Santos, 
María del Carmen 10066121X

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a liña 
Emprende; anexo III (no presentado faltan os datos da 
persoa representante).

2016/000008-0 Vansy, C.B. E94133600

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
C.B. no IAE; informe de vida laboral das promotoras; 
plan de negocio empresarial no modelo publicado na 
páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000118-0 Vaqueiro 
Farrapeira, Sonia 76907844F

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar); anexo III debidamente 
cuberto; certificacións de estar ao día nas obrigas 
tributarias estatais e da Seguridade Social.

2016/000533-0 Varela Alonso, 
Elena María 36138265K Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000862-0 Varela Candamio, 
Tania 53305027C

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; informe de vida laboral da promotora; plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000213-0 Varela Gestoso, 
María Belén 35455786K

Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000346-0 Vázquez López, 
María Jesús 34271261L

Anexo I debidamente cuberto (no presentado faltan 
os datos da conta bancaria); certificación da AEAT 
relativa á situación de alta no IAE; anexo II; copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
Liña Emprende.

2016/000607-0 Vázquez Martínez, 
Treisy 47438368V

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos (no presentado faltan os datos da conta 
bancaria); copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral actualizado 
(no presentado non consta a alta no réxime de 
autónomos).

2016/000895-0 Vázquez Prego, 
Susana 52933456Z

Anexo I no modelo normalizado correspondente á 
convocatoria vixente; certificación da AEAT relativa á 
situación de alta no IAE; anexo II; copia do documento 
de alta da promotora no correspondente réxime da 
Seguridade Social (resolución de alta); informe de vida 
laboral da promotora; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a 
Liña Emprende; copia do libro de familia; copia do/s 
acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda 
formalizado/s, memoria asinada pola solicitante nos 
termos establecidos no artigo 14.1.q); certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e 
autonómicas e de non ter pendente de pagamento 
ningunha outra débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma.
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2016/000787-0 Vázquez Rivas, 
Sandra 36160722F

Dado que a actividade para a que se solicita a 
axuda está exercida por unha sociedade, deberá 
reformular a solicitude a nome da S.L.: anexo I a 
nome da S.L.; copia do NIF da S.L.; documentación 
acreditativa de representación suficiente para actuar 
en nome da S.L.; copia do DNI da persoa que actúa 
en representación da S.L.; certificación da AEAT 
relativa á situación de alta da S.L. no IAE; anexo II a 
nome da S.L.; informe de vida laboral da promotora 
actualizado (no presentado non consta a alta no 
réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende a nome da S.L.; anexo III a nome da S.L.; 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas á S.L.

2016/000828-0 Vázquez Seoane, 
Luisa María 32659377K

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende.

2016/000225-0 Vega Esperón, 
Sara 79321235P

Dado que a actividade para a que se solicita a 
axuda está exercida por unha sociedade, deberá 
reformular a solicitude a nome da S.L.: anexo I a 
nome da S.L.; aclaración sobre se a promotora Laura 
Camiños está vinculada laboralmente á empresa 
no sentido de desenvolver de forma habitual a súa 
actividade profesional nela; anexo II a nome da S.L.; 
copia do documento de alta da promotora Laura 
Camiños no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral 
da promotora Laura Camiños; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web 
da S.X.I. para a Liña Emprende a nome da S.L.; 
anexo III a nome da S.L.; certificacións de estar ao 
día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas 
e da Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

2016/000744-0 Veiga Blanco, Tania 32710202Q

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II; copia do documento de alta da 
promotora no correspondente réxime da Seguridade 
Social (resolución de alta); informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende.
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2016/000869-0 Veiga Piñeiro, 
Natalia 32679056N

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos 
(no presentado faltan os datos da conta bancaria); 
aclaración sobre se a promotora está vinculada 
laboralmente á empresa no sentido de desenvolver 
de forma habitual a súa actividade profesional nela; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE.

2016/000600-0 Veiga Soria, Ana 
Esmeralda 32701329K

Documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da solicitante; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco e sen 
asinar); anexo III (o presentado está sen asinar).

2016/000265-0 Vera Losada, María 
Inmaculada 33999768H

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II (o presentado está en branco); 
plan de negocio empresarial no modelo publicado na 
páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende; anexo III 
debidamente cuberto.

2016/000723-0 Vera Losada, María 
Inmaculada 33999768H

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus 
puntos; certificación da AEAT relativa á situación de 
alta no IAE; anexo II (o presentado está en branco e 
sen asinar); plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000189-0 Verdes Teijeiro, Ana 
María 34895798Z

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); copia 
do documento de alta da promotora Eva Mª Fraga 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral das 
promotoras; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende (o presentado está sen asinar).

2016/000156-0 Via-D Estudio de 
Diseño, C.B. E27765536

Aclaración á actividade económica para a que se 
solicita a axuda (a actividade indicada no anexo I non 
consta na certificación da AEAT enviada).

2016/000277-0 Viador López, 
Susana 33310923T

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral.

2016/000458-0 Víctor Valencia, 
Amaya 72485492A

Copia do DNI da solicitante (presentou copia do 
permiso de condución); certificación da AEAT relativa á 
situación de alta no IAE; informe de vida laboral; plan 
de negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende debidamente 
cuberto en todos os seus puntos; certificacións 
de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e 
autonómicas e da Seguridade Social e de non ter 
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma.
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2016/000937-0 Vidal García, 
Natividad 52932710G

Anexo I; copia do DNI da solicitante; certificación 
da AEAT relativa á situación de alta no IAE; anexo 
II; copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral da 
promotora; memoria descritiva das funcións e tarefas 
que se van desenvolver en cada un dos novos postos 
de traballo para mulleres vinculados ao proxecto; no 
caso de estar xa contratada ou seleccionada, breve 
currículo da persoa que ocupe o posto obrigatorio; 
certificación acreditativa de estar ao día nas obrigas 
coa Seguridade Social; certificación de non ter 
pendente de pagamento ningunha débeda coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma.

2016/000126-0 Vidal Núñez, Lucía 
Gemma 77006108S

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende 
debidamente asinado e cuberto en todos os seus 
puntos.

2016/000415-0 Vidal Rodríguez, 
Silvia 36132850B

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; copia do documento de alta da promotora 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); informe de vida laboral; 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000187-0 Vidal y Rodríguez 
Hosteleros, S.L. B70450333 Certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 

estatais e da Seguridade Social referidas á S.L.

2016/000212-0 Viera Orosco, Sigry 
Stefanny 54384293B

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende; anexo III debidamente cuberto.

2016/000328-0 Vila Vila, María 
Carmen 36029710A

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; informe de vida laboral; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web da 
S.X.I. para a Liña Emprende; certificación da AEAT 
acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para 
ser beneficiaria de subvencións públicas.

2016/000819-0 Vilaboa Xoias, S.C. J70485057

Copia do documento de constitución da S.C.; 
documentación acreditativa de representación 
suficiente para actuar en nome da S.C.; certificación 
da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no 
IAE; copia dos documentos de alta das promotoras 
no correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolucións de alta); informe de vida laboral das 
promotoras; anexo VI (un anexo por cada promotora).
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2016/000754-0 Vilariño Martínez, 
Ana María 76620714D

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; certificación acreditativa de estar ao día nas 
obrigas coa Seguridade Social.

2016/000272-0 Vilas Suárez, María 
Lourdes 76995802J

Certificación da AEAT relativa á situación de alta 
no IAE; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña Innova; 
memoria descritiva das funcións e tarefas que se van 
desenvolver en cada un dos novos postos de traballo 
para mulleres vinculados ao proxecto.

2016/000690-0 Villa Meca, S.L. B94133584

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
S.L. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Emprende.

2016/000755-0 Villadonga 
Villanueva, Tamara 33351212Q Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.

2016/000416-0
Villalustre 
Vilavedra, María 
del Mar

35301317C

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao 
día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de 
subvencións públicas.

2016/000056-0
Villamañán 
González, Blanca 
Esther

71129972B

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende; 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000097-0 Villar Couto, 
Mónica María 77594311Q Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE; informe de vida laboral actualizado.

2016/000138-0

2016/000141-0

Villar Lozano, 
Juana

Álvarez Rodríguez, 
Sonia

34965449K

44478073Y

Dado que a actividade para a que solicitan a axuda 
está exercida por unha sociedade, deberán reformular 
a solicitude a nome da S.C.: anexo I a nome da S.C.; 
copia do NIF da S.C.; documentación acreditativa de 
representación suficiente para actuar en nome da S.C.; 
copia do DNI da persoa que actúa en representación 
da S.C.; anexo II a nome da S.C.; plan de negocio 
empresarial no modelo publicado na páxina web 
da S.X.I. para a Liña Emprende a nome da S.C. e 
asinado; anexo III a nome da S.C. e debidamente 
cuberto; anexo VI (un anexo por cada promotora); 
certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias 
estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de non ter pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma referidas á S.C. e a cada unha das 
promotoras.

2016/000237-0 Villar Vilas, Silvia 76778944E
Plan de negocio empresarial no modelo publicado 
na páxina web da S.X.I. para a Liña Emprende (o 
presentado está sen asinar).

2016/000407-0 Vivero Rodríguez, 
Encarnación 32722000S Certificación da AEAT relativa á situación de alta no 

IAE.
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2016/000648-0 Wedu Sociedad & 
Educación, S.L. B27834050

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
S.L. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo 
publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña ITEF 
debidamente asinado e a nome da S.L.; anexo III a 
nome da S.L.

2016/000181-0 Yepez Granizo, 
Dora Mariluth 54468395W

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
anexo II (o presentado está en branco); plan de 
negocio empresarial no modelo publicado na páxina 
web da S.X.I. para a Liña Emprende (o presentado 
está sen asinar); anexo III debidamente cuberto; 
certificación de non ter pendente de pagamento 
ningunha débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma.

2016/000291-0 Yubero Curra, Zara 
Ilduara 53610716Q

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; 
certificación da AEAT relativa á situación de alta no 
IAE; anexo II (o presentado está en branco); copia do 
documento de alta da promotora no correspondente 
réxime da Seguridade Social (resolución de alta); 
informe de vida laboral; plan de negocio empresarial 
no modelo publicado na páxina web da S.X.I. para 
a Liña Emprende; anexo III debidamente cuberto; 
certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas 
obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións 
públicas.

2016/000001-0 Zas
Cadierno, S.L.U. B15675713

Copia do documento de alta da promotora no 
correspondente réxime da Seguridade Social 
(resolución de alta); plan de negocio empresarial no 
modelo publicado na páxina web da S.X.I. para a Liña 
Activa.

2016/000892-0 Ziblec
Software, S.L. B32452241

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da 
S.L. no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar 
ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de 
subvencións públicas referida á S.L.
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