SOLICITUDE DE ACCESO – COWORKING A PROA
PERSOA SOLICITANTE
NOME

NIF/NIE

APELIDOS

EMAIL

TELEFONO

 Actúando en nome propio
NOME
 Actúando en

APELIDOS / DENOMINACIÓN SOCIAL

representación de:
CIF/NIF/NIE

en calidade de

SERVIZO SOLICITADO

 POSTOS DE TRABALLO
Perfil do solicitante:

 Persoa emprendedora
(desenvolvemento individual ou
grupal dunha idea/proxecto en
desenvolvemento)
Accede en fase de preincubación.
 Nova empresa (persona física
ou xurídica cunha antigüidade
inferior a dous anos de actividade).
Accede en fase de incubación.
A empresa é unha cooperativa
ou sociedade laboral?
 Sí  Non

Tipo de solicitude

 Nova solictude
 Ampliación de postos

Sector/ámbito do proxecto
(Precisa ser xustificado na memoria técnica
do proxecto)

 Audiovisual
 Tecnoloxía

Indique o número de novos postos
solicitados (máximo de 3 por
proxecto/idea)

 Outro (especifíquese)

Indique o grao de contribución do proxecto ao coworking a través dun banco do tempo (horas mes/usuario):
1) Participación activa na organización e/ou realización de actividades (máx. 10 horas mes/usuario)
2) Achega de valor directo aos demais usuarios (mentorizaxe, apoio individualizado,…) (máx 10 horas
mes/usuario)

 ACCESO PUNTUAL
Datas e horario:
Especifique o servizo solicitado así como a finalidade do mesmo:
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DATOS DOS USUARIOS (Só para os solicitantes de POSTOS DE TRABALLO)
Usuario 1
NOME

NIF/NIE

APELIDOS

EMAIL

TELEFONO

Vinculación co proxecto:

Pertenza a colectivos de atención preferente

 Socio da empresa ou promotor da idea en

 Muller

desenvolvemento

 Menor de 30 anos

 Traballador da empresa

 Maior de 45 anos

 Bolseiro/en prácticas

 Discapacidade recoñecida en grao superior ao 33%
Usuario 2
NOME

NIF/NIE

APELIDOS

EMAIL

TELEFONO

Vinculación co proxecto:

Pertenza a colectivos de atención preferente

 Socio da empresa ou promotor da idea en

 Muller

desenvolvemento

 Menor de 30 anos

 Traballador da empresa

 Maior de 45 anos

 Bolseiro/en prácticas

 Discapacidade recoñecida en grao superior ao 33%
Usuario 3
NOME

NIF/NIE

APELIDOS

EMAIL

TELEFONO

Vinculación co proxecto:

Pertenza a colectivos de atención preferente

 Socio da empresa ou promotor da idea en

 Muller

desenvolvemento

 Traballador da empresa
 Bolseiro/en prácticas

 Menor de 30 anos
 Maior de 45 anos
 Discapacidade recoñecida en grao superior ao 33%
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (sinálese o que proceda)
A) TÓDOLOS SOLICITANTES

 Copia do DNI/NIE da persoa solicitante
B) Só para os solicitantes de POSTOS DE TRABALLO
B.1) Solicitude de personas emprendedoras (para a fase de preincubación)
Datos do proxecto/idea

Datos dos usuarios

 Memoria técnica do proxecto empresarial e modelo

 Copia do DNI/NIE dos usuarios

de negocio (ANEXO I)

 Curriculum vitae dos usuarios
 Cando proceda, documento acreditativo de
pertenza a colectivos de atención preferente
B.2) Solicitude de novas empresas (para a fase de incubación)
Datos do proxecto empresarial

Datos dos usuarios

 Memoria técnica do proxecto empresarial e modelo

 Copia do DNI/NIE dos usuarios

de negocio (ANEXO I)

 Curriculum vitae dos usuarios

Datos da entidade/persoa física
 Certificación censal onde consten as altas vixentes
no IAE

 Cando proceda, documento acreditativo de
pertenza a colectivos de atención preferente

Persoas xurídicas:
 Escrituras de constitución da entidade e as súas
modificacións ou variacións posteriores / Documento
análogo no que figuren estatutos ou contratos privados
así como a inscripción no rexistro público.
 Copia do CIF
Persoas físicas:
 Duplicado da resolución de alta en réxime
especial de traballadores por conta propia ou
autónomos ou, de ser o caso, no colexio profesional e
mutualidade que corresponda.

No caso de persoas bolseiras, en prácticas ou
empresas contratadas, engadirase:

 Contratos de traballo ou convenio de prácticas
 Alta/s no réxime da Seguridade Social
Para persoas contratadas, os contratos e altas
poderán substituirse por:
 Informe de vida laboral co código de conta de
cotización que inclúa a relación de persoas
contratadas

B.3) Ampliación de postos
No caso de persoas bolseiras, en prácticas ou empresas
contratadas, engadirase:

 Copia do DNI/NIE dos usuarios

 Contratos de traballo ou convenio de prácticas
 Alta/s no réxime da Seguridade Social

 Curriculum vitae dos usuarios
 Cando proceda, documento acreditativo de pertenza
a colectivos de atención preferente

En
Sinatura

a

de

Para persoas contratadas, os contratos e altas poderán
substituirse por:
 Informe de vida laboral co código de conta de
cotización que inclúa a relación de persoas contratadas
de 20
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