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Registre d’Entrada

Nom i cognoms

DNI

Nom empresa / projecte

NIF
(per empreses)

Adreça
Telèfon

EXPOSO : Que d’acord amb els requisits establerts en el Reglament Funcional del
Departament de Dinamització Econòmica i els seus equipaments o en el Reglament Funcional
del Viver d’Empreses Tecnològiques i en els Preus Públics vigents aprovats per l’Ajuntament
d'Igualada, per tal de poder accedir a la cessió d’ús d’un mòdul del IG-NOVA
SOL·LICITO : Que el meu projecte / empresa sigui incorporat a la Borsa d’empreses del viver
del IG-NOVA i que em sigui comunicada l’obertura del termini reglamentari per tal d’optar a la
cessió d’ús d’un mòdul
Descripció de l’activitat

IG-NOVA Empresa
Criteris de selecció de les empreses :
Caràcter innovador de la iniciativa.
Capacitat de creació de llocs de treball
Risc de la iniciativa

IG-NOVA Tecnoespai
Criteris de selecció de les empreses :
Caràcter innovador de la iniciativa.
Capacitat de creació de llocs de treball
Risc de la iniciativa
Empreses que treballin total o parcialment amb
contingut tecnològic.
Empreses que treballin en activitats relacionades
amb la recerca i la innovació.
Empreses que tinguin un impacte ambiental nul

Teniu a la vostra disposició el Reglament Funcional del Departament de Dinamització
Econòmica i els seus equipaments, el reglament funcional del Viver d’Empreses Tecnològiques
i els Preus Públics vigents aprovats per l’Ajuntament d'Igualada

Alta Borsa d’empreses

Data i signatura
Alta denegada

D’acord amb la Llei de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquest qüestionari seran
incloses en un fitxer automatitzat i es destinaran a oferir-vos informació sobre activitats i serveis. Si desitgeu fer ús del dret d’accés,
rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a IG-NOVA de l’Ajuntament d'Igualada, av. Mestre Muntaner, 86 –
08700 Igualada o a l’adreça electrònica ignovaempresa@aj-igualada.net

