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Sol·licitud d’ús puntual d’espais al viver d’empreses CTC 

Dades personals 

DNI / NIE / 
PASSAPORT/ ALTRES 

 Data de Naixement  

Nom i cognoms  

Adreça  

Població  Codi Postal  

Telèfon  Mòbil  

Correu electrònic  

Nom empresa  

CIF  

Dades bancàries 

CODI IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚMERO DE COMPTE 

     

 

Sol·licito espai d’ús puntual del viver d’empreses del CTC. 

Espai que sol·licito: Despatx  Sala reunions  Sala d’actes 

Data: 

Hora: inici  final 

Motiu de l’ús: 

Número de persones: 

Refrigeri:       SI  NO 

Equip de so: SI  NO 

Projecció:     SI  NO 

Vídeo conferència o emissió en directe: SI NO 

Necessitats de la col·locació del mobiliari: 
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Accepto i he llegit la normativa vigent del reglament regulador del CTC. 

Informació de domiciliació bancària 
Servei prestat per l’Ajuntament de Masquefa: Sol·licitud d’ús puntual d’espais al 
viver d’empreses CTC 

 
Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, autoritzeu a l’Ajuntament de Masquefa a 
enviar ordres a la vostre entitat financera per carregar els imports corresponents al vostre compte d’acord 
amb la prestació servei municipal sol·licitada. 
 
El titular del compte és la persona sol·licitant en aquest formulari. Només si no coincideix el titular del 
compte amb la persona sol·licitant, ompliu l'apartat següent: 
 
 
 

Titular o raó social del compte 
bancari: 

 

Adreça completa:  

DNI / NIE / NIF/ ident:  

Telèfons  

Correu electrònic:  

 

Signatura sol·licitant                                                                     Signatura del titular del compte bancari 

 

 

 

 

 

 
He estat informat que l’Ajuntament de Masquefa tractarà i desarà les dades aportades en la instància 

i en la documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives. 
 
Masquefa,                                de                              de 20  

Signatura  

 
 
 
 
 
 
Protecció de dades: 
Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa - CTC 
Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) 
Destinataris: Ajuntament de Masquefa - CTC 
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-
vos al correu electrònic: ctc@masquefa.net 
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