VIVER D'EMPRESES
SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL VIVER D'EMPRESES CREATIVOCULTURALS

515 - R046

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DECLARANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal

Notificar a: Sol·licitant

Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

(*)

(*) L'ús dels mitjans electrònics és obligatòria per a les persones jurídiques, Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, és necessària la comunicació
d'un número de mòbil i/o correu electrònic per rebre l'avís.

EXPOSO
Que he tingut coneixement de les condicions i requisits que s'exigeixen per la cessió d'ús temporal d'un espai al Viver
d'empreses creativoculturals.
Que les accepto íntegrament i em comprometo a dur a terme l'activitat econòmica de:

(Breu exposició de l'activitat a desenvolupar per l'empresa o projecte emprenedor)

CARACTERÍSTIQUES DEL NEGOCI:
Número d'epígraf de l'IAE
Activitat (o IAE previst)
Classe d'activitat
Data d'alta (o data prevista)
Raó comercial (si s'escau)
SOL·LICITO
L'admissió al Viver d'empreses Creativoculturals de Salt en la modalitat de:
Despatx

Mòdul de coworking

Taula de coworking

Que se'm concedeixi el 100% de bonificació de la taxa corresponent als 6 primers mesos consecutius de cessió d'un
espai tipus taula coworking. Aquesta bonificació només serà aplicable una vegada per NIF d'acord amb les ordenances
municipals.
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DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA:
Per la modalitat despatx:
Pla d'empresa que contingui:
1. Nom del Projecte
2. Dades personals de l'equip promotor o de l'emprenedor (CV)
3. Forma jurídica de l'empresa
4. Objecte de l'activitat: línies de productes o serveis
5. Mercat previst: tipus de clients
6. Pla de viabilitat que inclogui: finançament, pla d'inversions i despeses, pla de tresoreria, facturació
prevista el primer any, punts forts i febles de l'activitat
7. Altres aspectes que es considerin d'interès
Per les modalitats mòduls i taules de coworking:
Descripció del model de negoci i presentació de l'equip promotor o de l'emprenedor (CV)
En totes les modalitats s'ha d'adjuntar, a més, la documentació següent:
Fotocòpia DNI/NIE del titular de l'activitat, en cas de persona física, o del representant legal de l'empresa en el cas de
persona jurídica
CIF de l'empresa, en el cas de ser persona jurídica
Còpia de l'escriptura o document de constitució de l'empresa, en el cas de persona jurídica
Declaració censal de l'Agència Tributària: presentació de l'alta
Darrer rebut d'autònoms i/o TC de treballadors, si és el cas
Ordre de domiciliació bancària
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:
a) Estic facultat/da per a contractar amb l'Administració atès que, tenint capacitat d'obrar, no es troba compresa en cap de
les circumstàncies assenyalades en l'article 60 del Real decret 3/2011.
b) Estic al corrent de les obligacions tributàries, de les obligacions amb l'Ajuntament de Salt i de les obligacions amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i dóno permís a l'Ajuntament per fer les comprovacions oportunes.

Salt,

de

de 20

Signatura:
IMPORTANT
Vegeu les condicions generals d'ús
privatiu d'espais del Viver d'Empreses
Creativoculturals de Salt publicat a
http://elviversalt.com

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades al fitxer Gestió tributària i recaptació, creat per l'Ajuntament de Salt per a la gestió de tributs i d'altres
ingressos de dret públic. Podran ser cedides a altres administracions amb finalitats fiscals. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés,
rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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