
Sol·licitud d'autorització d'utilització de signes d'estat

2. Signe d'Estat per al qual se sol·licita autorització:

Signe d'estat demanat

Nom i cognoms o raó social:

Representant legal:

Entitat bancària:

Adreça:

Núm. compte:

Nom i cognoms de la persona de contacte:

1. Persona que sol·licita

Nom que es sol·licita:

3. Indicacions d'utilització del signe d'estat:

del  al

Escut

Població:

Nacionalitat: Núm Passaport/DNI:

Telèfon/fax:

Determinat:

Com a element d'un nom comercial Com a element d'una denominació social

Per fabricar o comercialitzar l'escut del Comú de La Massana

Per una associació o una altra entitat sense ànim de lucre

S'adjunta còpia d'un registre anterior

Productes i/o serveis per als quals la marca serà utilitzada, o objecte de la utilització del signe d'Estat en el comerç, o per part d'una associació 
o una altra entitat sense ànim de lucre:

  
4. Període d'utilització: 
 

Indefinit

Per un nombre concret d'unitats: per unitats



  
5. Presentació simultània: 
 

  
Legislació aplicable 
 

-Legislació i normativa vigent 

És una sol·licitud presentada simultàneament amb la demanda de reserva de nom comercial o la denominació social següent:

6. Data i signatura:

La Massana,

Signatura de la persona  que sol·licita
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6. Data i signatura:
La Massana,
Signatura de la persona  que sol·licita
1.6
D:20080617104345+02'00'
D:20081211104205+01'00'
	_2: 
	_5: 
	_6: 
	_8: 
	_15: 
	_16: 
	_18: 
	_9: 
	_25: 
	_4: 
	_1: 
	CampoTexto1: 
	Compte IBAN: AD: 
	_28: 
	_29: 
	_30: 



