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ESPAI COWORKING – VIVER D’EMPRESA – ESPAI IMPULS SVC 
 
 
SOL·LICITUD DE CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL DELS MÒDULS DE L’ESPAI COWORKING – VIVER D’EMPRESA 

 
1. Dades d’identificació del sol·licitant representant legal de l’empresa 

 

Nom i cognoms  

DNI/NIE  Domicili de notificacions  

Localitat  C. Postal  Província  

Telèfon fix  Tel. mòbil  Correu electrònic  

 
2. En cas de representació 
 

Nom i cognoms de la persona que signa  

DNI/NIE  

 
3. Dades d’identificació de l’empresa 
 

Nom o Raó Social  

NIF ó CIF  Forma Jurídica  

Data de Constitució  Inici de l’activitat  

Domicili Social  

Localitat  C. Postal  Província  

Telèfon  Fax  Mòbil  Correu electrònic  

Activitat empresarial 
 
 

Epígraf d’IAE 
 
 

 
4. Breu descripció de l’activitat econòmica que desenvolupa l’empresa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Demano l’admissió a l’espai coworking – viver d’empresa en la modalitat de 
 

 Espai Coworking 

 Despatx Viver d’empresa 
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6. Documentació que s’adjunta 
 

 Sol·licitud degudament emplenada 

 2 còpies del pla d’empresa. Annexant tota aquella documentació que acrediti la veracitat de les dades 
detallades del pla d’empresa. 

 Còpia confrontada del DNI o NIE de cadascú dels promotors o en el cas de persones físiques extra 
comunitàries permís de residència i treball que li permeti exercir l’activitat per compte propi 

 

Documentació per a persones jurídiques: 

 Fotocòpia confrontada de l’escriptura de la societat degudament registrada en el corresponent registre 
públic 

 Fotocòpia confrontada de l’alta censal de l’Agència Tributària. Model 036/037. 

 Fotocòpia confrontada de l’alta en el Règim corresponent de la Seguretat Social dels socis treballadors i 
dels seus treballadors si es donés el cas. 

 Certificat, d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat, 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les causes d’incompatibilitat o incapacitat per a 
contractar amb l’Administració previstes a la legislació vigent. 

 En cas de representació, s’haurà d’adjuntar autorització per escrit del representant legal de l’empresa. 

 

Documentació per a persones físiques: 

 Fotocòpia confrontada de l’alta censal de l’Agència Tributària. Model 036/037. 

 Fotocòpia confrontada de contracte de la Societat Civil Privada, si s’escau. 

 Fotocòpia confrontada de l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i dels seus treballadors en 
el règim corresponent de la Seguretat Social, si es donés el cas. 

 Certificat, d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat, 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les causes d’incompatibilitat o incapacitat per a 
contractar amb l’Administració previstes a la legislació vigent. 

 En cas de representació, s’haurà d’adjuntar autorització per escrit del representant legal de l’empresa. 

 
El/la sotasignant DECLARA, sota la seva responsabilitat, que són certes totes les dades que figuren en la present 
sol·licitud, així com en la documentació que s’acompanya. 
 
El/la sol·licitant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Vicenç de Castellet,           d                                  de 201 
 
 
 
IL·LM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 
 
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que 

proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer Serveis d’atenció al ciutadà, la finalitat del qual és gestionar el Servei Municipal d’Atenció Ciutadana en els Punts 

d’Atenció al Ciutadà, no estant prevista la seva cessió a tercers. El responsable d’aquest fitxer és l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb domicili a la Plaça de 

l’Ajuntament, núm. 10 de Sant Vicenç de Castellet. Teniu dret a accedir rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions 
previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a l’Alcalde –President de l’Ajuntament i presentar-lo al Registre General de l’Ajuntament 

 


