REXISTRO DE ENTRADA
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EXPTE.:

“AXUDAS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO E A CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL A TRAVÉS DO TRABALLO COLABORATIVO 2018”
ANEXO I. SOLICITUDE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL:

NIF/DNI:

REPRESENTANTE:

DNI:

ENDEREZO SOCIAL:

TFNO.:

LOCALIDADE:

C.P.:

DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
NOME E APELIDOS:
DOMICILIO:
LOCALIDADE:

C.P.:

Correo electrónico: __________________@______________
Teléfono móbil: ____________________

□

ACEPTO O EMPREGO DO CORREO ELECTRÓNICO E/OU DO TELÉFONO MÓBIL INDICADO/S PARA

O ENVÍO DUN AVISO DE NOTIFICACIÓN DA POSTA Á

DISPOSICIÓN DAS NOTIFICACIÓNS.

EXPOÑO:
Que á vista do acordo da Xunta de Goberno Local, relativo á aprobación da convocatoria para o ano 2018 das axudas
para o fomento do emprendemento e consolidación empresarial a través do traballo
colaborativo, e despois de coñecer e aceptar as súas bases reguladoras,

DECLARO:



NON ESTAR INCURSO nas prohibicións para obter a condición de beneficiario/a previstas no art. 10 da Lei
9/2007 do 13 de xuño, Xeral de Subvencións (no caso de sociedades, nin a sociedade nin os/as socios/as),
segundo o estipulado nas bases da convocatoria do ano 2018 das axudas para o fomento do emprendemento
e consolidación empresarial a través do traballo colaborativo, aprobadas pola Xunta de Goberno Local.



Que ACEPTO as actuacións de comprobación e seguimento que se leven a cabo pola Comisión de
Valoración, segundo o estipulado nas bases e convocatoria para o ano 2018 das axudas para o fomento do
emprendemento e consolidación empresarial a través do traballo colaborativo, aprobadas pola Xunta de
Goberno Local.

SOLICITO:
A concesión da/s correspondente/s axuda/s para1:
Importe total
 Custes de aluguer de espazos de traballo.
__________ €
 Custes de aluguer de espazos para a realización de eventos empresariais. __________ €
 TOTAL
__________
0 €

Axuda solicitada 80%1
__________
0 €
0 €
__________
__________
0 €

Vigo, …….. de …………………… de 2018
1

O 80% do importe total do aluguer, cun máximo de 1.500,00 €.

(Sinatura do/a solicitante ou persoa que o representa)
A solicitude desta axuda implica a utilización dos datos persoais das persoas e empresas á Concellería de Emprego, Economía,
Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos, exclusivamente para os fins que se definen nas bases e convocatoria, cumprindo
os requisitos establecidos no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o regulamento da Lei 15/1999 do 13
de decembro de protección de datos de carácter persoal.

1

ANEXO I. DOCUMENTACIÓN PARA ACHEGAR COA SOLICITUDE (BASE 9ª)
“AXUDAS PARA A O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO E A CONSOLIDACION EMPRESARIAL A
TRAVÉS DO TRABALLO COLABORATIVO ”

Presentarase a seguinte documentación:
 Ficha de Solicitude (Anexo I)
 No caso de persoas xurídicas, achegar poder suficiente ou documento acreditativo para actuar en
nome da sociedade do/a representante que asina a solicitude.
 No caso de persoas xurídicas, achegar copia da escritura de constitución da empresa debidamente
inscrita no Rexistro Mercantil.
 Declaración responsable do cumprimento dos requisitos (Anexo II).
 Ficha de solicitude de transferencia bancaria (Anexo III).
 Declaración responsable de non ter solicitado nin percibido outras axudas polo mesmo concepto de
calquera outra administración ou entidade pública ou privada (Anexo IV).
 Declaración responsable de número de persoas empregadas na empresa que representa ou ben como
persoa autónoma (Anexo VI).
 Autorización para a consulta e verificación de datos polo Concello de Vigo, para comprobar se o/a
solicitante ten ou non débedas coa AEAT, Tesourería da Seguridade Social e a Axencia Tributaria de
Galicia (Anexo VII).
 No caso de persoas xurídicas, achegar tamén o Anexo VIII, onde declara que se trata dunha
micropeme (a efectos de facturación e n.º de empregados e empregadas).
 Alta no IAE da empresa ou empresario/a individual que solicita a axuda ou documento equivalente.


Tarxeta de identificación fiscal.



Contrato de aluguer entre o solicitante e a empresa de coworking.

- Toda a documentación achegarase electronicamente polos suxeitos obrigados polo art. 14.2 LPAC.
- Cando a solicitude non reúna os requisitos esixidos ou falte algún documento que segundo a base 9ª resulte
esixible, requerirase á/ás persoa/s interesada/s para que no prazo de 10 días subsane a falla ou aporte os
documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, se lle terá por desistido da súa solicitude,
arquivándose esta previa resolución que deberá ser ditada nos termos previstos na LPAC.
- A documentación achegada deberá estar vixente e debidamente acreditada e os Anexos presentaranse
debidamente cubertos con letra lexible, data, identificación da persoa solicitante e/ou da empresa e asinados.
- No caso de dúbida sobre a documentación aportada será a Comisión de Valoración a que decida.

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
“AXUDAS PARA A O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO E A CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL A
TRAVÉS DO TRABALLO COLABORATIVO 2018”

Don/Dona……………………….........…………………………............…., co DNI......……........………




en representación da empresa ………………….................................co NIF…………………
como persoa traballadora autónoma

solicitante de subvención ao abeiro da convocatoria para o ano 2018 da “Convocatoria de
AXUDAS

PARA

A

O

FOMENTO

DO

EMPRENDEMENTO

E

A

CONSOLIDACIÓN

EMPRESARIAL A TRAVÉS DO TRABALLO COLABORATIVO” do Concello de Vigo,
DECLARA que dita empresa non está incursa nas prohibicións para obter a condición de
beneficiaria previstas no art. 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no
art. 13 da Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións (no caso de sociedades, nin a
sociedade nin os/as socios/as), segundo o estipulado nas bases da convocatoria.

Vigo, .… de ………….. de 2018

Asdo: ………..........................................

ANEXO III. FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
“AXUDAS PARA A O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO E A CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL A
TRAVÉS DO TRABALLO COLABORATIVO 2018”

TITULAR DA CONTA

DNI /NIF

ENDEREZO

POBOACIÓN (INDICAR C.P.)

TELÉFONO

DATOS DA CONTA
CONTA CLIENTE (IBAN)

E

S

BANCO

ENDEREZO

C.P.

LOCALIDADE

CERTIFICO:
Que os datos enriba reflectidos son correctos e corresponden ao título e número de conta do/a beneficiario/a.
Vigo, ..... de ………………….... de 2018

SINATURA DO/A SOLICITANTE

SINATURA E SELO DA ENTIDADE FINANCEIRA

O anexo deberá ter as sinaturas e o selo correspondente para ser válido.

ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NON TER SOLICITADO NIN PERCIBIDO OUTRAS
AXUDAS

“AXUDAS PARA A O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO E A CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL A TRAVÉS DO TRABALLO COLABORATIVO 2018”

Don/Dona……………………….........…………………………............…., co DNI......……........………
en representación da empresa ………………….................................co NIF…………………
como persoa traballadora autónoma
solicitante de subvención ao abeiro da convocatoria para o ano 2018 das “Axudas para o




fomento do emprendemento e consolidación empresarial a través do traballo colaborativo”
do Concello de Vigo,
DECLARO:



Non ter solicitada ningunha outra axuda de administracións ou entidades públicas ou
privadas de igual natureza, segundo o estipulado nas bases reguladoras da convocatoria
para o ano 2018 das “Axudas para o fomento do emprendemento e consolidación
empresarial a través do traballo colaborativo”.



Ter solicitada e/ou concedida a/as axuda/a seguintes de administracións ou entidades
públicas ou privadas de igual natureza, segundo o estipulado nas bases reguladoras da
convocatoria para o ano 2018 das “Axudas para o fomento do emprendemento e
consolidación empresarial a través do traballo colaborativo”.

Solicitada / concedida
















Importe

Organismo

Concepto

Orde regulación

Marcar cun X o que proceda
O/A solicitante comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite ou obteña
para a mesma actuación doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados,
nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

Vigo, .… de ……........…….. de 2018

Asdo: ……..........................................

ANEXO V. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NÚMERO DE PERSOAS EMPREGADAS

”AXUDAS PARA A O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO E A CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL A TRAVÉS DO TRABALLO COLABORATIVO 2018”

Don/Dona……………………….........…………………………............…., co DNI......……........………




en representación da empresa ………………….................................co NIF…………………
como persoa traballadora autónoma

solicitante de subvención ao abeiro da convocatoria para o ano 2018 das “Axudas para o
fomento

do

emprendemento

e

consolidación

empresarial

a

través

do

traballo

colaborativo” do Concello de Vigo,
DECLARO:




Non ter contratada ningunha persoa traballadora no réxime empresarial que represento.
Ter contratada/s ............. persoa/s empregada/s no réxime empresarial que represento e
que relaciono a continuación:

Nome e Apelidos

DNI

Data Nacemento

Idade

Vigo, .… de ……........…….. de 2018

Asdo: ……..........................................

ANEXO VI. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA E VERIFICACIÓN DE DATOS

”AXUDAS PARA A O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO E A CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL A TRAVÉS DO TRABALLO COLABORATIVO 2018”

Don/Dona……………………….........…………………………............…., co DNI......……........………




en representación da empresa ………………….................................co NIF…………………
como persoa traballadora autónoma

solicitante de subvención ao abeiro da convocatoria para o ano 2018 das “Axudas para o
fomento

do

emprendemento

e

consolidación

empresarial

a

través

do

traballo

colaborativo” do Concello de Vigo,
AUTORIZO:
ao Concello de Vigo para a consultar os seguintes datos:





Estar ao corrente coas obrigas tributarias fronte a AEAT
Estar ao corrente coas obrigas tributarias fronte a Axencia Tributaria de Galicia.
Estar ao corrente coas obrigas fronte a Tesourería da Seguridade Social.

No/s caso/s que non autorizo, aporto o/s certificado/s actualizado/s correspondente/s que
acredita/n estar ao corrente no cumprimento con esa obriga.

En todo caso, o Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego comprobará de oficio que o
solicitante está ao corrente coas obrigas tributarias co Concello de Vigo.

Vigo, .… de ……........…….. de 2018

Asdo: ……..........................................

ANEXO VII. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SER MICROPEME (*)
”AXUDAS PARA A O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO E A CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL A TRAVÉS DO TRABALLO COLABORATIVO 2018”
- Só o cubrirán as persoas xurídicas -

Don/Dona……………………….........…………………………............………., co DNI........……...……
en representación da empresa ….................................…………………...................................……,
co NIF………………………………… solicitante de subvención ao abeiro da convocatoria para o
ano 2018 das “Axudas para o fomento do emprendemento e consolidación empresarial a
través do traballo colaborativo” do Concello de Vigo,

DECLARO:
que a empresa que represento tiña unha plantilla de ….......... persoas empregadas e un volume
de negocio e balance de …........................................... euros no exercicio 2017.

Vigo, .… de ……........…….. de 2018

Asdo: ……..........................................

* Micropeme: concepto utilizado só a efectos de facturación e número de persoas traballadoras.

