FORMULARI DE SOL·LICITUD D’ESPAI AL SERVEI DE COWORKING
DE TARRAGONA IMPULSA
DADES DELS
PROMOTORS/ES

Promotor/a 1

Promotor/a 2

Promotor/a 3

Nom i cognoms
NIF
Adreça
Telèfon

Càrrec a l’empresa

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL (només en el cas que la sol·licitud no la presenti cap dels promotors/es)
Nom i cognoms

NIF

Telèfon de contacte

Correu electrònic

DADES DE L’EMPRESA
Raó social

NIF

Data de constitució

Activitat

Adreça

Telèfon

Plaça de la Font, 1

•

43003 TARRAGONA

•

Tel. 977 29 61 00

•

NIF P-4315000-B

•

www.tarragona.cat

Correu electrònic

Correu electrònic

Web

Persones contractades a més dels promotors/es

Preferència data d’accés

Tarragona, ........... de............................... de 20.
Signatura de la persona que presenta la sol·licitud

“Los datos de carácter personal que nos ha proporcionado serán tratados e incorporados a un Fichero responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE
TARRAGONA. Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición en la Oﬁcina de Atención Ciudadana”.

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

És necessari adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
1. Pla d’empresa amb la següent informació: Dades personals de l’emprenedor/a, nom del projecte,
forma jurídica de l’empresa, pla de màrqueting, pla d’organització, pla de producció, pla econòmicfinancer.
2. DNI o fotocòpia compulsada del mateix, del signant de la sol·licitud, així com de totes aquelles persones que formen part del projecte si no fos un projecte individual.
3. Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les causes d’incompatibilitat o d’incapacitat, per
a contractar amb l’administració, previstes en la legislació vigent.
4. Fotocòpia compulsada del comprovant de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil per
l’exercici de l’activitat.
5. Els certificats conforme l’empresa/autònom es troba al corrent de les obligacions amb l’Agència
Tributària i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
6. Document que acrediti la constitució de l’empresa, ja sigui l’alta censal o l’escriptura de constitució.
Totes les sol·licituds s’han de presentar a qualsevol de les Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Tarragona.

