VIVER D’EMPRESES-ESPAI COWORKING
SOL·LICITUD DE CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL DE SALES DE L’ ESPAI COWORKING DEL
VIVER D’EMPRESES EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA D’ABRIL DE 2017
DADES DE LA PERSONA FÍSICA SOL·LICITANT O DEL REPRESENTAT LEGAL D’UNA PERSONA
JURÍDICA O EMPRESA
Nom i cognoms
DNI /NIE

Domicili de notificacions

Localitat

C. Postal

Telèfon fix

Tel. Mòbil

Província

Email

EN CAS DE REPRESENTACIÓ
Nom i cognoms de la persona que signa
DNI / NIE

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA JURÍDICA O EMPRESA (si s’escau)
Nom o Raó social
NIF ó CIF

Forma Jurídica

Data de Constitució

Inici de l’ activitat

Domicili social
Localitat
Telèlfon

C. Postal
Fax

Mòbil

Província

Email

Activitat Empresarial

Epígraf d’IAE

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA QUE DESENVOLUPA L’EMPRESA
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Documentació comuna de persones físiques i jurídiques
Sol·licitud degudament emplenada. ( adjuntar model )
2 Còpies del pla d’empresa. Annexant tota aquella documentació que acrediti la veracitat de les dades detallades en el pla
d’empresa:
Formació: fotocòpia de les titulacions
Experiència dels promotors: fotocòpia de contractes de treball
Pressupostos d’inversions en actius fixes
Pressupostos d’inversions en comercialització, compres etc
Pre-acords o acords amb clients
Línies de crèdits : inversió en actius i / circulant.
Justificant del banc: saldo de caixa de l’empresa
I d’altres que es considerin pertinents per demostrar la veracitat del pla d’empresa.
Còpia confrontada del DNI o NIE de cadascú dels promotors o en el cas de persones físiques ex tracomunitàries permís de
residència i treball que li permeti exercir l’activitat per compte propi .

Documentació de persones jurídiques
Fotocòpia confrontada de l’escriptura de la societat degudament registrada en el corresponent Registre Públic.
Fotocòpia confrontada de l’alta censal de l’Agència Tributària. Model 036/037.
Fotocòpia confrontada de l’alta en el Règim corresponent de la Seguretat Social dels socis treballadors i dels seus
treballadors si es donés el cas.
Certificat, d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat, l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les causes d’incompatibilitat o incapacitat per a contractar amb
l’Administració previstes a la legislació vigent.
En cas de representació, s’haurà d’adjuntar autorització per escrit del representant legal de l’empresa.

Documentació de persones físiques
Fotocòpia confrontada de l’alta censal de l’Agència Tributària. Model 036/037.
Fotocòpia confrontada de contracte de la Societat Civil Privada, si s’escau.
Fotocòpia confrontada de l’alta en el règim Especial de Treballadors Autònoms i dels seus treballadors en el règim
corresponent de la Seguretat Social, si es donés el cas.
Certificat, si s’escau, d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat, l’Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les causes d’incompatibilitat o incapacitat per a contractar amb
l’Administració previstes a la legislació vigent.
En cas de representació, s’haurà d’adjuntar autorització per escrit del representant legal de l’empresa.

La persona soltasignant sol·licita una de les Sales de 3,06 m2 disponibles a l’Espai Coworking del Viver
d’Empreses de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i, a la vegada, DECLARA, sota la seva
responsabilitat, que són certes totes les dades que figuren en la present sol·licitud, així com en la
documentació que se acompanya.

(signatura)

Cerdanyola del Vallès,

de

de

D’acord amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se informa a la persona interessada que
les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els temes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit
presentat en el Registre general de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

A L’ATENCIÓ DE L’ ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
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