SOL-CF13 SOL·LICITUD La Incubadora

Imprimir formulari

Ajuntament de Tremp - Plaça de la Creu, 1 25620 TREMP (Lleida) – Tel. 973650005 – Fax 973652036 – www.ajuntamentdetremp.cat - NIF P2529500G

1.- DADES PERSONALS
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:

DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF:

Nom de l’empresa / projecte
NIF (per empresa):

Dades de contacte
Carrer, plaça...

Núm./Pis/Porta

Població:

CP:

Correu electrònic:

Telèfon/mòbil
Fax:

2.- SOL·LICITA
Utilitzar els serveis de La Incubadora que a continuació es descriuen:
Resident (durant 1 any, prorrogable a 2 anys): ús d’oficina compartida amb dret a armari, connexió a
Internet, recollida de correu i espai d’atenció comercial compartit.
En itinerància: ús dels espais que ofereix el Centre Cívic Tarraquet prèvia reserva i d’acord amb els preus
que es publicats l’ordenança fiscal vigent.

4.- DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA
Pla d’empresa.
Autorització o llicència d’activitat.
Autoritzar a l’Ajuntament que comprovi estar al corrent de deutes de pagament amb el propi Ajuntament.
Declaració responsable de no tenir ni l’empresa ni algun dels socis un local en propietat o llogat a tercers.
Documentació a valorar segons l’article 8.2 d) e) i f) del reglament del servei.

Data i signatura
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions particulars
expressades, per la qual cosa sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

Tremp,

de/d’

de

Il·lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de TREMP
Avís Legal:
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades podran ser registrades
en un fitxer automatitzat. El tractament d’aquesta informació és confidencial i només podrà ésser cedida a altres administracions públiques en els supòsits legalment previstos i quan
sigui necessari pel compliment de les seves finalitats.
Podeu exercir drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a: Ajuntament de Tremp, Pl. de la Creu, 1 - 25620 Tremp (Lleida).
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