Plaça Verdaguer, 2
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
ajuntament@santjust.cat
www.santjust.cat

SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA PER A PERSONES EMPRENEDORES,
TREBALLADORES AUTÒNOMES I PROFESSIONALS
DADES PERSONALS
Nom i cognoms

NIF/NIE

Domicili
Codi
Postal

Població
Home

Dona

No binari

Altres
Data de naixement

Nacionalitat
Correu electrònic

Telèfon

NIVELL D’ESTUDIS
Sense
Primaris i secundaris (graduat, ESO)
Secundaris superiors (FP, BUP, COU, batxillerat i cicles formatius)
Universitaris

SITUACIÓ LABORAL DE LA PERSONA
Ocupada		

per compte propi

per compte aliè / Tipus de contracte

Desocupada
Inactiva
Inscrita al SOC

Data d’inscripció al SOC

Beneficiària de prestacions

PERTINENÇA A SECTORS
Les dades socioeconòmiques es requereixen d’acord amb el que estipula el reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell del 17 de desembre del
2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual deroga el reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell.

SÍ NO NC

participant d’origen estranger
de minoria romaní
de diversitat funcional

Certificat o resolució de discapacitat (més o igual al 33%)

d’altres persones desfavorides
que viu en llars on totes les persones membres estan en situació d’atur
que viu en llars on totes les persones membres estan en situació d’atur i amb filles i/o fills a càrrec
que viu en llars amb una única persona adulta amb filles i/o fills a càrrec

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DE NEGOCI

Ubicació(població

Nom i cognoms d’altres persones emprenedores del projecte

DNI/NIE

Durada

Àmbit de la consulta/observacions
Espais coworking/ espais creatius

Ajuts i subvencions

Cerca de local comercial / industrial

Fires comercials

Activitats de formació

Programes de mentoring

Programa Reempresa

Altres

Contractació de personal

EMPRESA CREADA
Empresa
creada?
Forma
jurídica

Observacions

SÍ

NO

Data de
constitució

Nom de
l’empresa
CNAE

Nombre total de persones
emprenedores

En el desenvolupament dels serveis rebuts, he rebut la informació del cofinançament dels Programes per part del Fons Social
Europeu i pel departament d’Empresa i Coneixement, per la Diputació de Barcelona, pel SOC, per la Mancomunitat de Catalunya
o per l’AMB o pel Ministeri de la seguretat social.
Declaro sota la meva responsabilitat, que són certes les dades aportades a la fitxa que presento.
AUTORITZO al servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Just Desvern la cessió de dades als Ajuntaments de Sant
Joan Despí i de Sant Feliu de Llobregat per tal d’efectuar les gestions pròpies dels Centres Locals de Serveis a les Empreses.
AUTORITZO al servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Just Desvern a informar-me sobre qüestions de l’àmbit de
la creació i gestió d’empreses, ja sigui a través del telèfon de contacte com del correu electrònic.
Nom de la persona
emprenedora

DNI/NIE

Sant Just Desvern,

de/d’

de

Signatura de la persona emprenedora

ALCALDE/SSA-PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
El responsable del tractament de les vostres dades és l’Ajuntament de Sant Just Desvern. La finalitat del seu tractament és poder dur a terme la tramitació d’aquesta sol·licitud. Les vostres dades es conservaran durant el temps necessari com a part dels procediments administratius. En cap cas seran cedides a tercers, excepte si fos necessari per dur a terme el tràmit sol·licitat i d’acord amb la legislació vigent. Té la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació mitjançant un escrit presentat en aquest mateix Ajuntament. En cas de considerar
vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, pot interposar una reclamació davant del Delegat de Protecció de Dades dpd.ajsantjustdesvern@diba.net o davant l’autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud

