REGISTRE GENERAL
ENTRADA:
Núm.
Data

SOL·LICITUD PER ACCEDIR AL VIVER D’EMPRESES
Sol·licitant
Nom i llinatges

NIF

Domicili

Representant
Nom i llinatges

NIF

Dades per a notificacions
Titular de l’adreça
Adreça
Municipi
Telèfon fix

CP
Telèfon mòbil

Fax

Adreça electrònica

EXPÒS:
1. Que m’he assabentat de l’aprovació de les bases i de la convocatòria pública per accedir al Viver
d’Empreses de l’Ajuntament d’Artà en règim de cessió administrativa i que m’interessa poder
ocupar un d’aquests espais.
2. Que totes les dades aportades són certes.
3. Que accept i assumesc les prescripcions establertes en les bases generals d’accés i el
Reglament de funcionament del Viver d’Empreses d’Artà.
Per això,
DEMAN:
Que es tengui en compte la meva sol·licitud per poder ocupar un espai en el Viver d’Empreses de
l’Ajuntament d’Artà tenint en compte les dades i l’ordre de preferència que es detallen a l’annex
adjunt.
Artà, ........... d ............................ de 20.......

(Signatura)

AJUNTAMENT D’ARTÀ
La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat
de l’Ajuntament d’Artà. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació
i oposició adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Artà (pl. de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà) o mitjançant l’adreça de correu
ajuntament@arta.cat.
Pl. de l’Ajuntament, 1
07570 Artà (Illes Balears)

Tel. 971 829 595
Fax 971 829 552

www.arta.cat
ajuntament@arta.cat

NIF P0700600J

ANNEX. FORMULARI DE DADES PER ACCEDIR AL VIVER D’EMPRESES
1. Ordre de preferència dels espais
Ordre

Espai

Plànol i espais del primer pis

1r

Espai 1: 11 m

2

2n

Espai 2: 11 m

2

3r

Espai 3: 21 m

2

4t

Espai 4: 25 m

2

5è

Espai 5: 18 m

2

6è

Espai 6: cotreball

7è

Espai 7: 45 m

2

2. Capacitat tècnica i professional del/s promotor/s (fins a 25 punts)
Titulació acadèmica
Explicació breu de l’experiència laboral d’autoocupació en el mateix sector del projecte presentat i indicació del
nombre de mesos o anys

Explicació breu de l’experiència laboral d’autoocupació en altres àmbits i indicació del nombre de mesos o anys

Explicació breu de l’experiència laboral en l’àrea de gestió empresarial i indicació del nombre de mesos o anys

3. Sinergies i possibilitat de cooperació (fins a 5 punts)
Explicació breu de la possibilitat de cooperació entre les empreses del Viver i creació de xarxes (propostes de
dinamització i compromís de col·laboració quant a la realització d’activitats, etc.)

4. Aspectes d’innovació, creativitat i valor afegit del projecte (fins a 20 punts)
Explicació breu dels aspectes d’innovació, creativitat i valor afegit del projecte (innovació tecnològica sostenible,
aplicació de noves idees, desenvolupament de nous conceptes, innovació en el procés productiu i de gestió, etc.)

5. Grup d’atenció preferent, només si escau (fins a 15 punts)

□ Joves menors de 35 anys
□ Dones
□ Majors de 45 anys
□ Persones aturades de llarga durada (+ de 2 anys)
□ Persones amb certificació de minusvalidesa, com a mínim, d’un 33 %
6. Descripció del projecte (fins a 30 punts)
Descripció dels antecedents del projecte
Sector d’activitat econòmica
Nom comercial
Forma jurídica de l’empresa:

□ Encara no està creada
□ Persona autònoma
□ Empresa :

□ SA

□ SL

□ CB

□ Altres:
Núm. de treballadors/ores (si l’empresa està creada)
Descripció breu del producte o servei de l’empresa
Descripció breu del pla de producció dels productes o serveis
Pla d’inversió inicial:

Definició

Import

Edificis, locals, terrenys
Maquinària i eines
Instal·lacions
Elements de transport
Equips de procés d’informació
Aplicacions informàtiques
Mobiliari
Drets de traspàs, patents, marques
Despeses de constitució i posada en marxa
Altres despeses inicials
Total
Fons propis aportats al total anterior
Total de vendes del darrer exercici (si l’empresa està creada)
Resultats del darrer exercici (si l’empresa està creada)

7. Premis i reconeixements relacionats amb el projecte (fins a 5 punts)

