Núm. Expedient de l'usuari
(a emplenar per l'Ajuntament)

Ajuntament de Blanes - P1702600F - Departament de Promoció de la Ciutat - www.promocio.blanes.cat - 972 358 260 (ext. 5)

FITXA D'USUARI DEL SERVEI DE CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D'EMPRESES

IMPORTANT: Les accions d'informació, formació i assessorament d'aquest usuari no es recullen en aquest document sinó en els seus documents corresponents.

Nom

SITUACIÓ LABORAL (Tria només 1 opció)

Cognom 1

Desocupat i inscrit a l'atur el dia:
Desocupat i NO inscrit a l'atur

Cognom 2

Ocupat per compte aliè
DNI / NIE / Passaport

Ocupat per compte propi

Data de naixement

Inactiu perquè estic estudiant

Nacionalitat

Inactiu per incapacitat permanent
Domicili

Inactiu per dedicació a la llar

Població

Inactiu per jubilació

Codi Postal

Inactiu per altres causes
Telèfon mòbil
Sexe
Email

Dona
Home

Nombre de persones amb les que convisc a casa (inclòs/a jo)

NIVELL D'ESTUDIS (Tria només 1 opció)
(11) Sense estudis
(12) Educació primària obligatòria
(23) Educació secundària obligatòria

Nombre de fills a càrrec

(32) Batxillerat

Has tingut o tens negoci propi? De quin tipus?

(33) Cicle Formatiu de Grau Mitjà
(33) Curs Accés al Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Encara el tens obert? Sí

No

Data d'inici del negoci

Com es diu el teu negoci (si està obert)?

(41) Certificat de professionalitat
(51) Cicle Formatiu de Grau Superior
(55) Grau universitari o equivalent

Vols obrir un negoci nou? De quin tipus?
DADES SOCIOECONÒMIQUES
(1) Sóc d'ètnia gitana
(2) Sóc d'origen estranger
(3) Tinc una discapacitat reconeguda
(4) Sóc una persona sense llar
(5) Visc en una llar on tots els seus membres estan a l'atur
(6) Tinc càrregues familiars (cura de nens, ancians...)
(7) Visc sol/a i amb fills a càrrec (família monoparental)

(56) Grau en Medicina o màster equivalent
(61) Doctorat
INGRESSOS DE LA UNITAT FAMILIAR (1 opció)
0€

De 2.500€ a 2.999€

Fins a 499€

De 3.000€ a 3.499€

De 500€ a 999€

De 3.500€ a 3.999€

DECLARACIONS OBLIGATÒRIES PER PODER ACCEDIR A AQUEST SERVEI

De 1.000€ a 1.499€

De 4.000€ a 4.499€

Declaro sota la meva responsabilitat que aquestes dades són certes
Autoritzo al Departament d'Empresa i Treball a comprovar el meu DNI / NIE
Autoritzo a l'Ajuntament de Blanes a que em faci arribar informació per email
Accepto la política de protecció de dades

De 1.500€ a 1.999€

De 4.500€ a +

De 2.000€ a 2.499€

No vull contestar

Data d'avui

Firma aquí
Lluís Campderrich - Tècnic de creació d'empreses

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES : D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i amb la llei orgànica en matèria de protecció de dades, les dades personals declarades en aquest formulari seran
incloses en un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable l'Ajuntament de Blanes. La finalitat és la supervisió de les persones usuàries del servei de creació i consolidació d'empreses de Promoció
de la Ciutat de l'Ajuntament de Blanes. El responsable és l'Ajuntament de Blanes. Les dades poden ser comunicades als formadors o ponents que venen a impartir aquesta acció formativa per tal que puguin adaptarla al màxim a les necessitats dels assistents, sempre amb el consentiment de les persones afectades i es conservaran mentre es prestin els serveis corresponents relatius a aquesta acció formativa. Podeu exercir
els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament trucant al 972 358 260, enviant un correu a promocio@blanes.cat o presencialment a l'Avinguda de l'Estació, núm. 43 de Blanes (17300).

