Bases de participación no programa startups R
1.- Introdución
A actividade institucional desenvolvida por parte de R busca actuar de maneira responsable
e próxima cos seus grupos de interese, accionistas, clientes, Sociedade, provedores e as súas
persoas.
Esta filosofía de actuación que emana da misión de R busca situar á compañía como un
elemento tractor na economía galega, xerar oportunidades de negocio locais, influír no
factor emprego, liderar empresarialmente no tecido asociativo de Galicia, xerar confianza e
orgullo de pertenza, apostar polo compromiso social e polo posicionamento dixital das
sociedade galega achegando competitividade e colaboración entre os ámbitos público e
privado.
A nosa Misión está orientada á xeración de valor: "Responder de maneira integral ás
necesidades de comunicación das persoas e axudar á maior produtividade das empresas
facilitándolles ferramentas de comunicación e xestión da información, contribuíndo ao
desenvolvemento económico e social da nosa Comunidade?.
Nesta liña nace startups R, o programa de apoio ao emprendemento de R. A través das
seguintes bases preséntase o programa startups R, polo cal, R busca ás startups que estean
interesadas en participar no programa.

2.-Requisitos para participar no programa
A startup debe estar constituída como sociedade e con sede en Galicia, con menos de 3 anos
de antigüidade e pasar ou estar seleccionada por un dos programas de incubación ou
aceleración das entidades que colaboran co programa, segundo o Anexo Entidades
colaboradoras.
A partir da información recollida a través dos formularios de solicitudes de participación, R
avaliará e seleccionará os proxectos que libre e unilateralmente xulgue máis interesantes
segundo os seguintes criterios de avaliación:
•
•
•

Encaixe do proxecto coas liñas estratéxicas de R
Grado de madurez do proxecto
Potencial

As liñas estratéxicas de R son Internet das cousas, Intelixencia artificial, WIFI e 5G,
CIberseguridad e novos tipos de contidos.
Dentro destes apartados contemplamos
Innovación orientada ás persoas e ás empresas: IOT, fogar dixital, dispositivos intelixentes,
coche conectado, Industria 4.0, smart cities, ehealth, transformación dixital, estilo de vida
dixital, big data, analítica avanzada de datos e machine learning, novas tecnoloxías de rede
e comunicacións, 5G, WIFI e mobilidade, ciberseguridad, novos contidos, apps e xogos sobre
o Deco 4K.

Tamén poderán optar a participar no programa, startups tecnolóxicas en xeral e startups
innovadoras cun proxecto de alcance global.
Non poderán participar no presente programa aquelas startups que previamente
participasen nun programa análogo promovido, total ou parcialmente, por outro operador
de telecomunicacións.

3.- Beneficios de participar no programa
R ofrece os seus servizos e coñecemento, ademais do networking e acceso ao seu grupo A
achega de R será personalizada en función do proxecto, analizándose a situación e as
necesidades concretas de cada startup. Os beneficios de participar no programa poden
consistir en:
A. PROVISIÓN DOS SEGUINTES SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS
Provisión, de forma gratuíta, durante un ano (prorrogable por un ano adicional a
criterio de R) dos seguintes servizos:
•
•
•
•

Internet 350M
3 líñas chamadas ilimitadas a fixo e chamadas a móbil
3 líñas de móbil 10GB
Hosting web, dominio e caixas de correo

As startups seleccionadas para entrar no programa poderán acceder ao paquete de
comunicacións definido a condición de que a sede da startup atópese nunha zona
con despregamento de Rede de R.
En calquera caso, os beneficios ofrecidos terán exactamente os mesmos límites que
os ofrecidos para os produtos comerciais de R. Poden consultarse devanditos límites
en www.mundo-r.com
B.

SERVIZOS AVANZADOS DE DATACENTER GRATUITOS
Aquelas startups con puntuación máis alta segundo os criterios de avaliación e en
función das súas necesidades, poderán acceder ao paquete definido de servizos de
datacenter avanzado de forma gratuíta, durante un ano (prorrogable por un ano
adicional a criterio de R) consistente en:
•

Ata 3 servidores virtuais (2Ghz vCpu, 4 GB RAM) con conexión simétrica e
almacenamento SAM flexible 200GB

C. EQUIPAMENTO DISPOÑIBLE PARA PROBAS E DESENVOLVEMENTOS
D. FORMACIÓN E WORKSHOPS COS MELLORES EXPERTOS DE R
R realizará eventos e formacións para os que seleccionará a aquelas startups que
encaixen coas temáticas definidas.
E. NETWORKING E VISIBILIDADE WEB, REDES SOCIAIS, E ACTIVIDADES DE R
F.

PUBLICIDADE CONXUNTA E PUBLICIDADE PATROCINADA

G. ESTUDO DE COMPRA DE PRODUTOS E SERVIZOS POR PARTE DE R

E aquelas startups cuxos produtos ou servizos poidan encaixar coa estratexia de R,
optarán a un estudo do seu posible encaixe como parte dos produtos ou servizos de
R
Para a prestación dos distintos servizos será precisa a subscrición dun contrato de prestación
de servizos entre a startup e R. Os beneficios contemplados nas presentes bases darán lugar
a un desconto do 100% nos servizos facturados.
Os servizos adicionais que, no seu caso, poida precisar a startup ou os consumos non
incluídos nos límites de cada servizo, facturaranse de acordo coas tarifas vixentes.

4.- Obrigacións para as startups
Pedímosche que esteas disposto a contarnos o teu proxecto, ensinarnos o teu produto,
servizo ou prototipo e que participes nos eventos ou demo days que organicemos. Poderán
pedirse reunións en Galicia co equipo de startups R de maneira remota ou presencial.
Co fin de promocionar o programa, poderemos tomar imaxes, e vídeos durante os eventos,
e utilizalos, así como o nome, logo e resumo do teu proxecto.
En calquera caso, a startup comprométese a obter a autorización da entidade colaboradora
á que se atope adscrita, con carácter previo á realización de calquera comunicación pública
dos produtos ou servizos da startup, realizada no marco das presente bases.
Os participantes no programa deberán asumir os seus propios gastos de desprazamentos
derivados da súa participación no mesmo.

5.-Solicitude de participación
As startups interesadas en formar parte de startups R, deberán presentar a súa solicitude
cumprimentando e enviando o formulario dispoñible en www.startupsr.es ou
www.startupsr.com.
No formulario pídense os datos máis importantes do proxecto e as persoas que o forman.
Pídese achegar unha presentación breve que conte a idea, produto ou servizo, problema ao
que se dá solución, mercado, datos financeiros, modelo de negocio e equipo. Recoméndase
facilitar toda a información necesaria para a rápida comprensión do proxecto, indicando se
existe unha beta ou un produto que mostrar.
Poden consultarse dúbidas en startups@mundo-r.com.
A presentación dunha solicitude de participación por parte da startup supón a aceptación e
adhesión expresa ás presentes bases.

6.-Proceso
Cando recibamos o formulario, procederemos á súa análise e revisión por orde de chegada.
Poderemos pedirche máis información ou unha entrevista para que nos contes o teu
proxecto ou nos mostres os teus produtos, servizos, prototipos ou versións beta.
Analizaremos o cumprimento dos requisitos, as túas necesidades, e seguindo os criterios de
avaliación de startups R, comunicarémosche como máximo o último día do mes seguinte a
dispoñer de toda a información necesaria, tras a reunión do Comité Evaluador, se fuches
seleccionado. En caso afirmativo, comunicarémosche como cremos que R pode axudarche e
os beneficios que che poderían corresponder no programa startups R.

7.- Uso da información e dereitos de imaxe e audio
Os participantes autorizan a R e os organizadores do programa para difundir e a publicar a
través de internet e en medios de prensa especializada e/ou xeneralista un resumo dos
proxectos seleccionados e participantes no programa, así como a imaxe e nome dos
participantes responsables de tales proxectos, para os efectos de dar a coñecer o proxecto
ao público en xeral e sen que se xere remuneración algunha ao seu favor.
Todos aqueles que sexan seleccionados e participan no Programa, autorizan a R e os
organizadores á toma de imaxes, e gravación audios e vídeos, nos actos que se realicen
durante as distintas fases do proceso de selección e para a execución do Programa e a
xestión da súa participación no mesmo; e cede a R e os organizadores - a utilización das
devanditas imaxes, voz, audios e vídeos, así como o nome, título e resumo do seu proxecto,
en calquera medio (tanto físico como dixital -redes sociais, medios de comunicación
internos/externos, páxinas web, etc.-), e baixo calquera soporte ou formato, para os
exclusivos fins de promoción, difusión e desenvolvemento do Programa. Dita cesión realízase
con facultade de cesión a terceiros, sen limitación xeográfica nin temporal e con carácter
gratuíto. Así mesmo, obrígase a solicitar a oportuna autorización das persoas que polo
participante desígnense para a súa colaboración no Programa, nos termos anteriormente
indicados.
En calquera caso, a startup comprométese a obter a autorización da entidade colaboradora
á que se atope adscrita, con carácter previo á realización de calquera comunicación pública
dos produtos ou servizos da startup, realizada no marco das presente bases.

8.-Reservas e limitacións
Estas bases teñen como finalidade establecer as condicións e o procedemento de selección
dos proxectos que participarán no Programa de R. Os termos e condicións incluídos nas
presentes bases non constitúen ningún vínculo obligacional nin contractual para R nin para
os participantes, máis aló do expresamente previsto nas mesmas.
R resérvase o dereito a anular, suspender e/ou modificar as presentes bases do Programa,
por calquera motivos, comunicándoo aos participantes, e sen que iso xere ningún dereito de
reclamación/indemnización para os participantes.

Así mesmo, R resérvase o dereito para excluír aqueles proxectos que non cumpran as
condicións de participación na Convocatoria e/ou o Programa, a xuízo de R.
Os participantes no Programa deberán asumir os gastos administrativos derivados da súa
participación no mesmo. Igualmente, os Proxectos participantes deberán asumir os seus
propios gastos de desprazamento e aloxamento nos que sexa necesario incorrer.

9.- Aspectos legais
9.1 ACEPTACIÓN DAS BASES
A solicitude de participación no Programa mediante o envío do formulario supón que o
participante acepta e obrígase a cumprir cos compromisos recolleitos nas presentes bases e,
en tal sentido, dá a súa conformidade e aceptación ao descrito nelas. R resérvase o dereito
para cancelar, modificar, ou proceder á suspensión da presente Convocatoria, do proceso
de selección e/ou a deixar as vacantes desertas se o considera oportuno.
O participante coñece e acepta que comunica o seu proxecto baixo a súa única e exclusiva
responsabilidade e á súa propia conta e risco. Así mesmo, acepta manter indemne a R,
fronte a reclamacións de terceiros relacionadas coa idea ou innovación que proporciona.
9.2 PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
O participante garante baixo a súa exclusiva responsabilidade que o contido que envía e
presenta é da súa creación orixinal e que non infrinxe dereitos de terceiros, incluído sen
límites, dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dereitos de autor, marcas comerciais,
patentes, segredo comercial, privacidade e publicidade, e que o contido non é ilegal, nin se
creou e/ou enviado dunha forma que infrinxa unha obrigación contractual que poida ter
cun terceiro.
R resérvase o dereito para dar de baixa automaticamente a calquera participante que
altere ou inutilice o bo funcionamento e o transcurso normal e regulamentario do proceso
de selección, que realice prácticas impropias para vantaxes con medios fraudulentos, tales
como o uso de información privilexiada, manipulacións indebidas, etc. e/ou utilice calquera
tipo de práctica que poida ser considerada contraria ao espírito de R.
O participante autoriza a R, polo feito de participar neste proceso e sen ningún dereito
adicional, de maneira indefinida, a utilizar no material publicitario relacionado con esta
convocatoria ou coa actividade de R, por calquera medio admitido en dereito, a
información sobre o proxecto que expresamente lle sexa solicitada para este fin.
Presumirase, en todo caso, que o participante envía a súa solicitude voluntariamente,
exonerando a R de calquera responsabilidade en caso contrario.
Os datos proporcionados polo participante deben ser correctos, veraces e completos,
asumindo toda responsabilidade sobre a falta de veracidade ou exactitude dos mesmos. En
caso contrario, R terá dereito, sen prexuízo de calquera outros medios legais ao seu alcance,
a retirar, denegar ou suspender os dereitos recoñecidos ao participante a través destes
Termos e Condicións.
O participante acepta que R tome as decisións finais relativas á convocatoria e selección dos
proxectos.

9.3 DEREITOS EN RELACIÓN COA SOLICITUDE
Sen prexuízo de acordos posteriores, con só tomar parte na convocatoria, os participantes
non perderán ou reasignarán a propiedade en relación cos dereitos que poidan derivarse
do seu proxecto. R poderá ceder e transferir calquera dos seus dereitos e obrigacións baixo
estes termos e condicións ás súas empresas afiliadas.
Calquera participante que non recibise ningunha notificación de R dentro dos 90 días
seguintes ao envío do seu proxecto será considerado como non preseleccionado.
9.4 RESPONSABILIDADE
Os participantes serán responsables fronte a R de todos os danos mediatos ou inmediatos,
directos ou indirectos, causados ou que puideren causar pola infracción destes Termos e
Condicións.
Así mesmo, os participantes serán responsables fronte a R, no caso de que coa solicitude de
acceso infrinxan dereitos de terceiros, e manterán indemne e indemnizarán a R por todos os
danos e prexuízos causados, incluído todo tipo de reclamacións, procedementos xudiciais ou
extraxudiciais, incluídos en todos os casos honorarios dos avogados, os equipos de defensa e
outros profesionais, debido á falta de cumprimento das obrigacións antes descritas.
No caso de que os solicitantes non cumpran co compromiso asumido pola aceptación destes
Termos e Condicións, serán responsables dos danos causados a R ou os seus partes
relacionadas. A responsabilidade incluirá calquera consecuencia inmediata, continxente e
futura. O compromiso asumido neste documento entrará en vixencia a partir da aceptación
destas condicións e permanecerá en vigor ata cinco anos despois de de o envío do
formulario.
O envío da solicitude, o uso da mesma por R ou calquera mención nestas bases non se
interpretará como unha oferta ou un contrato de traballo por parte de R.
9.5 CONFIDENCIALIDADE
O contido das ideas e proxectos presentados na convocatoria, toda a documentación e a
información de calquera tipo proporcionado polo participante serán tratados
confidencialmente por R.
R comprométese a non utilizar a mesma para fins distintos dos derivados deste documento.
O participante outorga o seu consentimento para que toda a información posta en
coñecemento ou enviada a R a través da súa postulación na convocatoria (incluíndo datos
persoais) sexa procesada e utilizada de forma xeral por R para o rexistro na convocatoria, a
participación do participante, a análise do proxecto e a súa avaliación, aplicando todas as
medidas razoables de seguridade informática e confidencialidade para evitar alteracións,
perda, tratamento ou acceso non autorizado dos datos.
Así mesmo, o participante autoriza a R, para o efecto de proceder á análise e avaliación do
proxecto, a poñer en coñecemento dos membros do Comité de Avaliación de proxectos, as
ideas, a documentación e información do participante presentada á convocatoria.
Para poder acceder aos proxectos que se postulan e avalialos adecuadamente, todos os
membros do Comité de Avaliación de proxectos aceptan previamente os termos e
condicións para a súa participación, que, entre outros, conteñen cláusulas con obrigacións

de confidencialidade e de protección dos dereitos de propiedade intelectual e industrial do
participante sobre o seu proxecto. Sen prexuízo do anterior, R non responderá polas accións
ou omisións dos membros da rede de evaluadores.
Non será considerada INFORMACIÓN CONFIDENCIAL aquela información que:
a) sexa na actualidade ou pase a ser posteriormente de dominio público.
b) sexa obtida lícitamente dun terceiro non suxeito a obrigacións de
confidencialidade
c) fose coñecida ou estivese legalmente en poder unha das partes con
anterioridade á súa revelación pola outra Parte
d) deba ser revelada a calquera terceiro, sempre que a obrigación de revelación
veña imposta; (i) pola lexislación vixente, (ii) por calquera xulgado ou tribunal
con competencia xurisdicional suficiente ou (iii) por calquera autoridade
gobernamental ou organismo con potestade regulamentaria.
Duración.- Este compromiso de non revelación de información confidencial abarcará o
período de duración do proxecto e un período adicional de 2 anos desde a súa finalización.
As partes comprométense a devolver ou destruír, a elección das outras, e previo o seu
requirimento, todos os documentos e copias de documentos relativos á INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL, á que tivese acceso na execución do Proxecto. A requirimento de calquera
das partes as outras deberán confirmar por escrito que se cumpriu coa obrigación de
destrución da INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, sen que iso sexa motivo de liberación do
cumprimento das obrigacións asumidas neste Acordo.
No caso de que algunha das partes estivese obrigada por Lei a reter certos documentos,
continuarán resultando de aplicación as obrigacións de confidencialidade previstas na
presente cláusula.
9.6 PRIVACIDADE
R é a responsable do tratamento dos datos de carácter persoal dos participantes no
programa startups R. Se tes a condición de representante dunha persoa xurídica
participante no programa startups R trataremos os teus datos persoais sobre a base do
noso interese lexítimo, e coa única finalidade de garantir a participación no programa da
súa representada. No caso de que participes a título individual no Programa startups R
trataremos os teus datos persoais sobre a base da relación contractual que nos vincula
contigo, e coa única finalidade de garantir a túa participación no programa.
En calquera caso, trataremos os teus datos persoais polo período que dure a citada
participación, podendo conservar os datos posteriormente bloqueados durante os prazos
que se deriven da prescrición das accións legais relacionadas con ese tratamento.
A Sociedade cederá os teus datos persoais ás entidades do seu Grupo ( Euskaltel S.A.,
Telecable S.A.U. e R Cable e Telecomunicacións Galicia S.A.U.) sobre a base do interese
lexítimo con fins administrativos da Sociedade para a devandita cesión. Os fins
administrativos para os cales as sociedades do Grupo receptoras dos datos asinantes
tratarán dita información son a xestión centralizada de programas de apoio a startups.
Así mesmo, os prestadores de servizos da Sociedade dos sectores de sistemas e tecnoloxía e
de xestión administrativa poderán acceder os teus datos persoais, no marco da prestación
de servizos que devanditos terceiros realízanlle á Sociedade.

Podes exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación ao tratamento,
portabilidade e oposición dirixíndoche a R a través dos seguintes datos de contacto:
startups@mundo-r.com ou dirixindo unha solicitude escrita ao Departamento de Innovación
R Cable e Telecomunicacións Galicia, S.A., apartado de correos 2096, 15080 A Coruña.
Tamén poderás dirixirche á Axencia Española de Protección de Datos se consideras que se
cometeu unha infracción da lexislación en materia de protección de datos respecto ao
tratamento dos teus datos persoais ou poñerse en contacto co Delegado de Protección de
Datos da Sociedade na seguinte dirección: dpd@mundo-r.net
Por último, para os efectos do establecido no artigo 14 do RGPD, indicámosche que a
información contida na presente cláusula débese entender facilitada polas tres entidades
que integran o Grupo ao que pertence a Sociedade.
Información só aplicable a representantes de empresas: na túa condición de representante
dunha sociedade participante comprométeche e obrigas a facilitar a información contida
nos apartados precedentes a todos os empregados ou persoas de contacto da súa entidade
cuxos datos persoais vaian ser facilitados a R no marco da a súa participación no presente
programa.
9.7 MISCELÁNEA
Para participar no proceso de selección de acceso ao Programa startups R, e unha vez
rexistrado como usuario, o participante deberá presentar necesariamente a información
e/ou documentación requirida exclusivamente mediante os formularios de solicitude
dispoñibles www.startupsr.gal ou www.startupsr.com., aos únicos fins de que R avalíe o
proxecto (sen que R adquira ningún dereito sobre a mesma, nin responsabilidade fronte ao
participante nin fronte a terceiros, manténdose indemne ante calquera reclamación) e
resolva acerca do seu acceso en R.
Todas as comunicacións relativas ao procedemento realizaranse mediante correo
electrónico á persoa representante de contacto indicada na solicitude.
R non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento da páxina web de
participación do programa situada en www.startupsr.gal ou www.startupsr.com., ou de
calquera dos servizos aloxados nos subdominios de www.mundo-r.com pois se trata de
servizos en continua actualización, e en consecuencia non garante que operaren de
maneira permanente e libre de fallos, nin asumirá responsabilidade algunha polos danos
sufridos polo solicitante polo non uso ou imposibilidade de uso da información ou servizos
prestados, e/ou aloxados en calquera dos subdominios mencionados previamente.
R non será responsable de posibles danos ou prexuízos que se poidan derivar de
interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos ou desconexións do portal ou os
servizos por calquera causa, incluídas causas alleas a R. O participante asumirá toda a
responsabilidade pola interpretación e uso da información páxina web ou calquera servizo
aloxado en calquera subdominio dos mencionados. R non se fai responsable da fiabilidade
ou a utilidade dos servizos prestados por terceiros a través dos subdominios mencionados
Marcas rexistradas R e o participante conservan todos os dereitos, a propiedade e os
intereses das súas respectivas marcas rexistradas. O envío da solicitude de acceso a través
da ligazón non supoñerá, salvo autorización expresa en contrario, dereito algún a favor do
participante para utilizar calquera dereitos de propiedade intelectual de R, incluída a
promoción do proxecto en calquera foro utilizando o nome de R.

Nin R nin o participante utilizarán as marcas rexistradas ou nomes comerciais da outra
parte, nin palabras, símbolos, ou deseños similares que se confundan con elas, xa sexa como
parte do seu nome corporativo, ou ben como parte do nome de calquera produto da outra
parte. As marcas, avisos, nomes comerciais, propaganda comercial, debuxos, deseños,
logotipos, textos, etc., que aparecen na pagína web de inscrición ou no portal web de R ou
en calquera dos servizos aloxados nos subdominios de R, son da exclusiva propiedade de R
e, ou de terceiros que de maneira previa e expresa autorizaron a esta para o seu uso.
Queda prohibido para o participante calquera uso ou explotación por calquera medio, sen o
consentimento previo e por escrito de R, de calquera contido incluído no portal web de R,
www.startupsr.com ou www.startupsr.gal so en calquera dos servizos aloxados na mesma
e/ou nos subdominios mencionados.
Non obstante o anterior, o participante que resulte seleccionado para entrar no programa,
autoriza e consente expresamente, polo feito de participar na presente Convocatoria, a R,
para reproducir, utilizar, publicar e difundir, a súa imaxe e o seu nome e apelidos en
calquera medio de comunicación, incluído internet e redes sociais de R, sen limitación
xeográfica nin temporal, con fins publicitarios e promocionais en relación exclusivamente á
súa condición de nova startup do programa R, sen que ditas actividades confíranlles dereito
de remuneración ou beneficio algún, con excepción dos termos e condicións nas presentes
bases.
9.8 LIMITACIONS DE USO
O participante é consciente e acepta que non pode utilizar o formulario de inscrición para
os seguintes fins:
• Cargar ou enviar calquera contido que poida violar os termos da lei, ser contrario á moral
pública ou poida resultar prexudicial, ofensivo, abusivo, irrespetuoso, difamatorio, vulgar,
obsceno, invasor, racista, xenófobo ou obxetable.
• Causar danos ás persoas ou grupos de calquera xeito.
• Realizar calquera acto ilegal ou fraudulento.
• Cargar ou enviar calquera contido sen os permisos necesarios para facelo. Tampouco se
poderán enviar, cargar ou transmitir doutro xeito calquera contido comercial ou
publicitario.
• Cargar ou enviar calquera contido que viole calquera dereito de propiedade intelectual,
sen importar como ou onde.
• Cargar ou enviar calquera material que conteña virus ou arquivos deseñados para
interromper, destruír ou limitar o funcionamento do software, hardware ou os equipos de
telecomunicacións.
• Interferir ou violar as políticas da páxina web ou de calquera rede conectada ou calquera
terceiro provedor de servizos.
• Intencionalmente ou accidentalmente violar as leis vixentes a nivel local, estatal, nacional
ou internacional.
• Recoller ou almacenar información persoal sobre outros participantes.

R terá o dereito de eliminar calquera contido que infrinxa estes Termos e Condicións. O
participante asumirá toda a responsabilidade polo uso de calquera contido propio ou de
terceiros, xa sexa parcial ou totalmente. Sen prexuízo do anterior, R terá dereito (aínda que
non a obrigación) de rexeitar calquera contido e eliminalo en calquera dos seus procesos e
plataformas. Xurisdición e Lei aplicable
Para a interpretación e cumprimento destas bases, R e os participantes que rexistrasen a súa
proposta someteranse ás leis españolas. Toda controversia derivada da interpretación ou
execución do presente documento, será resolta directamente polas partes, para cuxo efecto
estas comprométense a realizar, de boa fe, os seus maiores esforzos para a solución
harmónica das súas controversias, atendendo á común intención expresada no mesmo, nun
prazo máximo de 15 (quince) días hábiles contados a partir da data en que calquera das
partes dea aviso por escrito á outra respecto de calquera reclamación, sen que a falta de
resposta por parte de dita outra parte suspenda o prazo antes sinalado. Todo litixio,
controversia ou reclamación resultante destas bases ou da súa interpretación que non
puidese ser resolta de acordo co establecido no apartado anterior, así como o relativo ao
incumprimento, resolución ou nulidade, someterase á xurisdición dos Tribunais da Coruña.

Anexo Entidades colaboradoras
ABANCA Innova
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Conector Galicia
Incuvi Emprende
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