
                                                                                                                                                                                                             Segell de registre d’entrada

SOL·LICITUD DE BAIXA DE LA LLICÈNCIA DE TERRASSA

    DADES DEL TITULAR DE L’ACTIVITAT (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA)

Nom i cognoms/ Raó social: 

NIF/CIF: Telèfon: 

Adreça: 

Correu electrònic: 

    DADES DEL REPRESENTANT (obligatori emplenar si el titular és persona jurídica)

Nom i cognoms: 

NIF/CIF: Telèfon: 

Adreça: 

Correu electrònic: 

DADES NOTIFICACIÓ

  Postal: 

  Electrònica: 

DADES DE LA SOL·LICITUD

 Adreça terrassa: 

Número de llicència de terrassa: 

   Declaro sota la meva responsabilitat:
- Que s’han retirat tots els elements de la terrassa de l’espai d’ús públic.
- Que s’ha restituït a l’estat inicial l’espai ocupat per la terrassa, retirant qualsevol element d’ancoratge i /o 

instal·lacions  de servei a la terrassa i reposat els paviments afectats.  

Signatura, (*)                                                                                                     
                                                                                                        (*) En cas de persona jurídica de signar el 
                                                                                                         representant legal

Barcelona,    de  de   20  

Informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han
estat incorporades al fitxer Serveis d’Informació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el tràmit o el servei
sol·licitat. Les dades recollides també es podran incorporar en altres fitxers de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la legislació o la normativa vigent
en cada cas, la relació dels quals i les seves finalitats es poden consultar a https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades  Les
dades recollides no es cediran a tercers, excepte quan ho requereixi la mateixa tramitació o quan la persona usuària ho autoritzi expressament. Podeu
exercitar els drets d’accés,  rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit al  Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume, 1, 08002
Barcelona, indicant clarament a l’assumpte “Exercici de dret LOPD”.

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades
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