ANEXO I

SOLICITUDE DE ACCESO PARA O ESPAZO COWORKING CARBALLO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE / REPRESENTANTE DO
PROXECTO NOME E APELIDOS:
NIF:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Enderezo:
Código Postal:
Localidade:
DATOS DA EMPRESA (no caso de estar constituída):
NOME:
CIF:
Enderezo:

SOLICITA:
O acceso ao espazo de traballo colaborativo do Concello de Carballo, incluído na Rede provincial de
espazos de traballo da Deputación Provincial da Coruña.
DECLARA
1. Que acepta as condicións de acceso e as instrucións de funcionamento e reúne os requisitos

establecidos nelas.
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Que se compromete a cumprir as condicións establecidas para o correcto funcionamento do

espazo de coworking do Concello de Carballo.
4. Que consinte o tratamento de datos de carácter persoal e a súa publicación de acordo co previsto na

Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos
dixitais.

MARCAR O QUE PROCEDA:
Solicitante:
□ Emprendedor/a (fase preincubación)
□

Nova empresa ou novo/a autónoma/a (fase incubación)

Número de postos solicitados:
□ 1
□

2

□

3

□

4

□

5

Xornada na que ocupará o posto:
□ Mañá
□

Tarde

□

Mañá e tarde

Sector:
□

Cultura

□

Novas tecnoloxías

□

Rexeneración urbana

□

Benestar e servizos ás persoas

□

Audiovisual

□

Turismo

□

Investigación

□

Iniciativas de economía social

Proxecto empresarial impulsado por:
□ Mulleres
□

Persoas menores de 30 anos

□

Persoas maiores de 45 anos

□

Persoas con discapacidade recoñecida en grao superior ao 33%

Empresa constituída baixo a forma xurídica de:
□ Non constituída
□

Empresario individual (autónomo/a)

□

Cooperativa

□

Sociedade laboral

□

Sociedade de responsabilidade limitada

□

Sociedade anónima

□

Sociedade civil

□

Outra

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

Carballo,

Asdo:

□

Memoria técnica do proxecto empresarial

□

Nova empresa: Persoa física - Duplicado de resolución de alta no réxime especial
de traballadores autónomos (RETA) actualizado ou, de ser o caso, no colexio
profesional ou mutualidade que corresponda.

□

Nova empresa: Persoal xurídica - Escritura de constitución da entidade e as súas
modificacións ou variacións posteriores no caso de que as houbera, ou calquera
outro documento análogo no que figuren os estatutos, estipulacións ou contratos
privados, así como a inscrición no rexistro público correspondente.

□

No caso de solicitar a admisión de persoas bolseiras, en prácticas ou
empregadas contratadas: os contratos de traballo ou convenios en prácticas e as
correspondentes altas no réxime da Seguridade Social OU o informe da vida
laboral do código conta de cotización que inclúa ás persoas contratadas

de

de 2022

