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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 
Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme 
 

 
 

DADES PÚBLIQUES                                             
Nom Fiscal de l’ Empresa 
 

Nom Comercial de l’Empresa 
 

Sector 
 

Activitat 
 

Adreça 

 

Població 

                 SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Correu electrònic     Telèfon 

 

Web 

 

Xarxes socials 

Horari Dies d'obertura 

 

 
DADES INTERNES                                             
NIF Empresa 
 

Forma Jurídica 
 

Data de Constitució 
 

Nombre de Treballadors 
 

Persona de Contacte 

 

Càrrec 

 

Correu electrònic   

 

Mòbil 

Notes 

 

 
Protecció de dades:  
Les dades indicades en aquest formulari formen part del Directori de Servei a l’empresa de l’Ajuntament. Es destinaran a difondre el teixit 
empresarial del municipi a través del web municipal i per a ús intern de l’Ajuntament. Aquestes dades no es destinaran a altres finalitats. D’acord 
amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades recollides en aquest 
formulari s’inclouen en un fitxer informàtic del qual n’és responsable l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, amb adreça a la plaça de la Vila, 1. 
Alhora, us informem del dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al 
Registre General de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. Les empreses garanteixen la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les 
dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les actualitzades. L’Ajuntament sol·licita a través d’aquesta fitxa autorització per al 
tractament informàtic d’aquestes dades i per a fer-les públiques a través del web municipal. 
 
Conforme, 

 
 
 
 
Noms i Cognoms                                                                                                                                                               Segell Empresa 
 
Sant Andreu de Llavaneres,         de                                de  2016 

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE DADES AL DIRECTORI D’EMPRESES 
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