
                       
                          

RECULL D’ACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL

FITXA DE PARTICIPANT
BLOC D’ACTUACIÓ: 
Escollir segons l’opció que correspongui:
A) Sessions d’acompanyament per a persones emprenedores 

B) Tallers de consolidació i creixement d’empreses  

C) Sessions informatives  

D) Dinàmiques de Networking 

Ens local:Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia Codi activitat:T/EF 45
Nom activitat: Aspectes fiscals i comptables que els autònoms han de conèixer sobre el seu negoci 

Dades del participant
Nom i cognoms

Titulació acadèmica

Perfil dels participants
(escollir una opció)

• Empresaris i empresàries
• Personal directiu
• Comandaments intermedis
• Personal tècnic

• Personal administratiu
• Aturats/des
• Altres

Funcions en l’empresa

Any incorporació en l’empresa

Dades de l’empresa
En cas que l’activitat realitzada correspongui als blocs de tallers de consolidació i Dinàmiques de Networking:

Nom de l’empresa

Telèfon de contacte

Adreça electrònica

Localitat

Forma jurídica 
(escollir una opció)

• Empresari individual   
•  Societat Limitada                  
•  Societat Anònima
•  Societat Laboral                       

• Societat Cooperativa
• Societat Civil
• Altres

Grandària de l’empresa 
(escollir una opció)

•   Sense  treballadors  
•  d’1 a 9 treballadors            
•  de 10 a 49 treballadors

• de 50 a 249 treballadors
• de 250 o més treballadors

Any de constitució

Activitat principal i epígraf IAE

Quins resultats espera obtenir de l’activitat?

(Indiqueu com a mínim 2 resultats esperats)

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades  
seran incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,  
cancel·lació i oposició, en els termes inclosos  a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’ens local.
Autoritzo a l’ens local, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, com també per fer tramesa d’informació general o  
específica que pugui ser del meu interès.

          Data:

         Signatura del participant:

Servei de Teixit Productiu
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