
AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS NA
REDE DE ESPAZOS DE TRABALLO COMPARTIDO

ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

Don/ Dona                                                                                                                                  , co DNI                                          

□ en representación da empresa                                                                                , co NIF

□ como persoa autónoma

solicitante da subvención ao abeiro da convocatoria para o ano 2018 das “Axudas para o Desenvolvemento de Actividades 
Emprendedoras na Rede de Espazos de Traballo Compartido” do Concello do Carballiño,

DECLARA que o/a solicitante cumpre cos requisitos das bases 2ª e 3ª das bases reguladoras e convocatoria do programa de Axudas 
para o Desenvolvemento de Actividades Emprendedoras na Rede de Espazos de Traballo Compartido:

REQUISITOS DOS/AS BENEFICIARIOS/AS (base 2ª) SI NON

O domicilio social e fiscal o ten no Concello do Carballiño

Alta no IAE con menos de 4 anos de antigüidade

Non dispor de locais en propiedade para o desenvolvemento da actividade

Non estar vinculadas ou participadas en máis dun 25% por empresas que non reúna algún dos requisitos destas bases.

Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario/a previstas no art. 10 da Lei 9/2007, do 13 
de Xuño, de subvencións de Galicia e no art. 13 da Lei 28/2003 do 17 de Novembro, xeral de subvencións (nin 
empresa nin os promotores),

Non ter consignación orzamentaria nominativa ao seu favor para a concesión dunha subvención ou axuda directo, é 
dicir, para a formalización dun convenio de colaboración para o mesmo fin.

REQUISITOS DE LOCALIZACIÓN (base 3ª) SI NON

Desenvolve a súa actividade no municipio do Carballiño.

A actividade principal da empresa arrendadora dos espazos de coworking ou centro de empresas non está incluída 
nalgún dos epígrafes do IAE dispostos no punto 3 da base 3ª.

O centro de empresas ou espazos coworking de titularidade privada non percibe financiamento público para o seu 
funcionamento.

Ter unha carteira de servizos engadidos a prestar ás empresas aloxadas nos espazos coworking ou centros de 
empresas segundo o punto 7 de base 3ª.

Marcar as casillas cun X na columna correspondente

ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. CONCELLO DO CARBALLIÑO

O Carballiño,       de                                de 2018.

(Sinatura do/a solicitante ou representante)


