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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SOL·LICITUD DE PLAÇA EN EL VIVER I CENTRE D’EMPRESES “EL 
SALT” DE SALLENT 
 
NOM /EMPRESA :    
NIF :   
ADREÇA:    
TELÈFON:                         
E-MAIL :   
TIPUS D’ACTIVITAT:    
 
EXPOSO:   
Que estic interessat en una plaça en el viver i centre d’empreses “El salt” de 
Sallent. 
DECLARO:  
R Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’administració. 
 
Per tot això,  
DEMANO: La concessió d’una plaça al Viver i centre d’empreses El Salt de 
Sallent. 
 
	  
	   	   Despatx	  en	  el	  Viver	  d’Empreses	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  
	   	   Despatx	  en	  el	  Centre	  d’Empreses	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  
	   	   Plaça	  en	  l’espai	  de	  Coworking	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  
	   	   Domiciliació	  	  social	   	   	  

 
DOCUMENTACIÓ que s’adjunta:  
 
¨ Fotocòpia compulsada de la targeta de NIF de la persona jurídica o el DNI 

de la persona física sol·licitant. 
¨ Breu memòria explicativa de l’activitat a desenvolupar. (En el cas de 

sol·licitud de despatx individual). 
¨ Còpia del document d’alta en el cens d’activitats econòmiques. (En el cas 

d’empresa ja constituïda). 
 
Sallent,                                                                                                
                                                                                         Signatura 
	  
	  
	  
	  
	  
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer automatitzat 
responsabilitat de Ajuntament de Sallent, per fer-ne un tractament informàtic. Conforme allò disposat en els articles 15 i 
16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot 
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Plaça de la Vila n. 1, 08650 Sallent (Barcelona). 
Així mateix vostè autoritza a que l’ Ajuntament de Sallent li remeti correus electrònics a l’adreça designada sobre 
informació, activitats que considerem que pot ser del seu interès, podent en qualsevol cas revocar aquesta autorització 
mitjançant l’enviament d’ un correu electrònic a sallent@sallent.cat. 


