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ANNEX  2 

MODEL A. SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ D’UN APARADOR  

DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom de la persona física o jurídica o entitat                                                            NIF 

Representant legal                                                                                                DNI                      

Adreça fiscal                                                                      Població                       CP 

Telèfon                                                                                           Correu electrònic 

Adreça del local buit                                                           Població                        CP 

Propietat local buit 

 

DECLARACIONS RESPONSABLES 

Declaro sota la meva responsabilitat que com a persona física o en nom de 
l’empresa o entitat que represento: 

 És una empresa o professional amb establiment obert al públic al municipi que 
disposa de la llicència d’activitat o haver presentat una comunicació prèvia o 
declaració responsable d’obertura de l’activitat. 
  

 És un professional sense establiment obert al públic que exerceix la seva 
activitat al municipi i es troba en situació d’alta al cens d’ activitats de l’Agència 
Tributària. 

 

 És una entitat del municipi que està inscrita al Registre municipal d’entitats. 
 

MEMÒRIA SOBRE L’ÚS DE L’APARADOR 

Breu explicació de la temàtica amb què es decorarà l’ aparador, els productes, 
serveis o activitats que es volen exposar a l’aparador: 
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ALTRES DECLARACIONS RESPONSABLES 
 
El sol·licitant declara: 
 
 Que les dades que expressa en aquesta sol·licitud són certes, les dades 

econòmiques es troben emparades pels documents fiscals i comptables que està 
obligat a tenir.  
 

 Que coneix i accepta les “Bases de la convocatòria d’ajuts per a l’ocupació de 
locals buits al centre comercial urbà de Sallent” i es compromet a complir totes 
les obligacions que se’n deriven, de conformitat amb la legalitat vigent i les 
mateixes bases. 
 
 

SOL.LICITUD 
 
El sol·licitant signatari  d’aquest document demana a.......................................... 
l’ús de l’ aparador del local buit situat al carrer .............................. per un període 
de ...............  d’acord amb les “Bases de la convocatòria d’ajuts per a l’ocupació de 
locals buits al centre comercial urbà de Sallent”.  
 
Lloc i data: 
 
Signatura: 

 
 
 
 
 
 
 

En virtut de la  normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les 
dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat “SUBVENCIONS” responsabilitat 
de AJUNTAMENT DE SALLENT, i seu social a Plaça de la Vila 1 , 08650  Sallent (BARCELONA). La 
finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no 
seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per 
la finalitat que es van captar. 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets 
d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat 
de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a Plaça de la Vila 1 , 08650  Sallent (BARCELONA). O 
bé per correu electrònic a: sallent@sallent.cat. S’informa que també pot presentar una reclamació, si 
així ho considera, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades o qualsevol qüestió que consideri 
al Delegat de Protecció de dades d’aquest Ajuntament dpd.ajsallent@diba.cat. 
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