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Sol·licitud Viver d’Empreses
Nom i cognoms del representant legal de l’empresa

DNI

Domicili

Codi Postal

Localitat

Comarca

Província

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Raó social de l’empresa

NIF

EXPOSO
Que, d’acord amb el Reglament de funcionament del Viver d’Empreses del l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, on
s’estableixen les pautes que regeixen el seu funcionament.
Que la meva empresa o projecte empresarial compleix els requisits necessaris per a ubicar-se en el Viver d’Empreses.
Empresa constituïda en data

En tràmits de constitució

I que l’activitat que desenvolupem (breu descripció de l’activitat a desenvolupar):

SOL·LICITO
Que s’admeti la documentació adjunta i se’m concedeixi el següent espai on ubicar temporalment la meva empresa.
DESPATX DE 30 m

2

DESPATX 70 m

2

TALLER 70 m

2

TALLER 120 m

2

DOMICILIACIÓ

Signatura

Lloc i data

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:
• Escriptura de constitució i estatuts de l’empresa (en cas de societat mercantil).
• Últim rebut de la Seguretat Social en règim d’autònom (en cas d’autònom i societat civil privada).
• Alta Impost d’Activitats Econòmiques.
• DNI o NIF de l’empresa.
• Pla d’empresa.
• Certificats emesos per l’administració competent acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Seguretat
Social i l’ens municipal.
• DNI del representant legal i la seva legitimació.
SÍ autoritzo, LLIURE I EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l´única finalitat de sol·licitar ubicació en el Viver d’Empreses de les
Franqueses del Vallès, la gestió de tot el tràmit i rebre informació d’actuacions que es duguin a terme des de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès .
Tot això de conformitat amb l’article 5 i 6 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´ abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades).
Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Tanmateix podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2 o al
correu electrònic secretaria@lesfranqueses.cat.

