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

ANEXO I. SOLICITUDE

DATOS DO SOLICITANTE

NOME/RAZÓN SOCIAL: NIF:

REPRESENTANTE: DNI:

ENDEREZO SOCIAL: TFNO.:

LOCALIDADE: C.P.:

DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

NOME E APELIDOS:

DOMICILIO:

LOCALIDADE: C.P.:

EMAIL: TFNO. MÓBIL.:

DATOS BANCARIOS

TITULAR DA CONTA: NIF:

BANCO:

NÚMERO DE CONTA (24 DÍXITOS): IBAN ES_______     ___________     ___________     ___________     ___________     ___________

EXPOÑO:
Que á vista do acordo da Xunta de Goberno Local relativo á aprobación das Bases reguladoras e convocatoria para o ano 2018 do
programa de Axudas para o Desenvolvemento de Actividades Emprendedoras na Rede de Espazos de Traballo Compartido do
Concello do Carballiño, e despois de coñecer e aceptar as asúas bases reguladoras,

DECLARO:
□ Que ACEPTO as actuacións de comprobación e seguemento que leve a cabo o Concello do Carballiño segundo estipulan as bases
reguladoras na convocatoria para o ano 2018 de Axudas para o Desenvolvemento de Actividades Emprendedoras na Rede de Espazos
de Traballo Compartido e AUTORIZO ao Concello do Carballiño para solicitar e/ou verificar os datos e certificados oportunos en
relación á solicitude presentada.

□ Baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados na solicitude.

SOLICITO:
A concesión da axudas para o desenvolvemento de actividades emprendedoras na rede de espazos de traballo compartido de acordo
co especificado nas bases reguladoras e convocatoria.

ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. CONCELLO DO CARBALLIÑO

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Persoal, que regula o dereito á información na recollida de datos, infórmase que os 
datos persoais solicitados para a tramitación do presente procedemento serán 
incorporados e tratados nun ficheiro de nome “Xestón de activdades do 
departamento”, cuxa finalidade é a xestión dos procedementos administrativos do 
Concello do Carballiño. O/a interesado/a poderá exercer os seus dereitos de acceso, 
rectificación, cancelación e oposición ante o Concello do Carballiño.

O Carballiño,       de                                de 2018.

(Sinatura do/a solicitante ou representante)


