CONSELL COMARCAL
DEL MONTSIÀ

SOL·LICITUD DE CONTRACTE DEL VIVER D’EMPRESES

Nom i Cognoms de l’emprenedor/a

DNI/NIE

Adreça

CP

Població

Comarca

Correu Electrònic

Província
Telèfon

Nom i Cognoms del soci/a

Mòbil

DNI/NIE

Nom/ raó social de la nova empresa

NIF

Forma Jurídica (Autònom, SL, SA, SC, etc.)

Nº de treballadors

Activitat Econòmica
Data prevista d’inici de l’activitat

Data de Constitució

Viver d’Empreses. Despatx núm.: __________
Modalitat de Contracte:

Centre de Negocis. Despatx núm.: _________
Coworking. Id.: _________________________

Autoritzo al Consell Comarcal del Montsià, com a ens gestor del viver d’empreses que utilitzi el
correu electrònic que figura més avall, com a mitjà per realitzar aquelles comunicacions que cregui
pertinents amb l’empresa, excloent de realitzar les mateixes pel procediment ordinari.
A/e: ..................................................................................................................... ......
La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment

Registre d’entrada
___________________, ____ d ________________ de 20__

La persona sol·licitant o representant.

Signatura ___________________________________
D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, els sotasignats autoritzen expressament al Consell Comarcal del
Montsià al tractament de les dades personals demanades a través d’aquest i la seva documentació annexa, com també
de les que aquestes generin, incloent-hi especialment les dades que el sol·licitant ha autoritzat a aquesta administració a
obtenir d’altres administracions públiques, les quals s’incorporaran a un fitxer propietat del Consell comarcal del Montsià,
la finalitat del qual és l’adjudicació d’un contracte del Consell Comarcal del Montsià.
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CONSELL COMARCAL
DEL MONTSIÀ

SOL·LICITUD DE CONTRACTE DEL VIVER D’EMPRESES

Documentació que s’adjunta (marqueu amb una X)











Sol·licitud bonificació
Pla d'empresa
Declaració responsable de no concurrència amb la propietat
Declaració responsable de no incompatibilitat amb l'administració
Autorització de consulta d'estar al corrent de pagament de la SS i
d'Hisenda.
Fotocòpia DNI del sol·licitant
Estatuts de l'empresa (si s'escau)
Acreditació representant legal de l'empresa (si s'escau)
Alta IAE (si l'empresa ja està constituïda) o alta censal
Darrer rebut d'autònoms i TC dels treballadors (si s'escau)
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