
 

 
SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA / ESMENES A UNA SOL·LICITUD EN TRÀMIT

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (persona física o jurídica) 

Nom i cognoms/ Raó social: 

NIF/CIF: Telèfon (preferentment mòbil): 

Adreça: 

Correu electrònic: 

 
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (obligatori emplenar en cas de sol·licitant persona jurídica) 

Nom i cognoms: 

NIF/CIF: Telèfon (preferentment mòbil): 

Adreça: 

Correu electrònic: 

 
DADES DE LA SOL·LICITUD 

Motivació (opcional) (màxim 750 caràcters; si us cal més espai adjunteu un document a banda):  
En cas d’efectuar esmenes a una sol·licitud en tràmit caldrà fer constar el número d’expedient assignat. 
 

Informació que sol·licita (màxim 750 caràcters; si us cal més espai adjunteu un document a banda): 

 
FORMAT 

Indiqueu el format en el qual, si és possible, preferiu tenir accés a la informació sol·licitada (opcional):  
 

 
 
 (*) En cas de sol·licitant persona jurídica, ha de signar la 
persona representant legal. 
 
Informació en matèria de protecció de dades personals  
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les 
vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona
amb la finalitat de fer constar la recepció de la vostra petició (tractament
0246 Registre General), la qual finalitat està legitimada en els articles 16 
de la Llei 39/2015 i 41 de la Llei 26/2010. Les vostres dades només seran 
cedides al Departament Municipal que hagi de gestionar la vostra petició.
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres
drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre 
aquest tractament i protecció de dades personals a
https://ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades.

 
Signatura, (*) 
 
 
 
Barcelona,   ___ de _______________  de   20__ 
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167 – OFICINA DE TRANSPARÈNCIA I BONES PRÀCTIQUES 
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