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 Li informem que les seves dades seran incloses a la nostra base de dades amb la finalitat de la gestió del programa i la seua difusió i 
promoció, i seran tractades amb confidenc ialitat d’acord amb allò establert en l’art. 5 de la Ley  Orgánica 15/1999 de la “Agenc ia de 
Protección de Datos”.  Si ho desitja, pot op osar-se al tracta ment d’aquestes dades sol·licitant-ho per escrit a l’Agència  de 
desenvolupament d’Algemesí (Pl. Argentina, 1 –46680 Algemesí) 

CREA 02 – 
VIVER 

SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE DESPATXOS PER A VIVERS D’EMPRESES 
AL CENTRE POLIVALENT 

A DADES DEL SOL·LICITANT/ REPRESENTANT 
Nom i cognoms       

DNI       Telèfon       Correu-e           
Domicili       Núm.     Esc.    Piso    Pta.    
B DADES DE L’EMPRESA (persona jurídica) 

Raó social       

CIF       Telèfon       Correu-e            

Càrrec       Data constitució       
C DADES DE L’ACTIVITAT 
Descripció de 
l’activitat       

CNAE       
Grup o Epígraf       
D SOL·LICITE 

 Cessió de despatx d’ús individualitzat   Cost de manteniment mensual = 100 € 

 Cessió de despatx d’ús compartit  Cost de manteniment mensual = 50 € 
E DECLARACIÓ RESPONSABLE 
El/la firmant declara: 
a) Que el sol·licitant, i si é s el cas l’empresa que representa i els seus promotors,es troba/en al corrent de les 
obligacions davant les administracions públiques. 
b) Que coneix i accepta les normes generals d’ús previstes en la normativa reguladora. 
F DOCUMENTACIÓ 

 Fotocòpia del DNI del sol·licitant 

 Fotocòpia del CIF de la persona jurídica si és el cas. 

 Pla d’empresa per a ubica-se en el viver d’empreses 

 Acreditació de l’alta de l’activitat en el cens d’obligats tributaris i en el règim corresponent de la seguretat 
social 

 Curriculum vitae  
G PROPOSTA D’HORARIS  

           

H AUTORITZACIÓ D’ACCÉS A CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PERSONALS  
Esta sol•licitud AUTORITZA a l’Ajuntament d’Algemesí perquè requerisca telemàticament les dades relatives a la 
consulta de l’activitat econòmica i al compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social 

 DENEGA l’autorització a l’Ajuntament. El sol•licitant haurà d’aportar la documentació acreditativa. 
Aquesta autorització pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament d’Algemesí. 
I DATA I FIRMA 

ALGEMESÍ,       de         de             
 

SIGNATURA I SEGELL  
 
 
 

 
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ 
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