
Dades del sol·licitant / interessat

Nom i cognoms / Raó Social: DNI/ NIF/ NIE/ Passaport:

Adreça: Codi Postal: Municipi:

Província: Telèfon: Adreça electrònica:

Dades del representant (si n’hi ha)

Nom i cognoms: DNI/ NIF/ NIE/ Passaport:

Adreça: Codi Postal: Municipi:

Província: Telèfon: Adreça electrònica:

Adreça electrònica a efectes de comunicacions / notificacions

    Mateixa de l’interessat                                        Mateixa del representant

    Accepto l’ús de l’adreça electrònica per rebre comunicacions informatives relacionades amb aquesta 
sol·licitud

Dades de l’establiment
Nom comercial Núm.expedient d’activitats:

Adreça:    

Dades de l’ocupació

Temporada: m2 sol·licitats

Anual (de l’1 de maig al 30 d’abril inclosos)                 

Estiu (de l’1 de maig al 30 de setembre inclosos)               

Hivern (de l’1 d’octubre al 30 d’abril inclosos)              

Caps de setmana d’estiu (de l’1 de maig al 30 de setembre inclosos)              

Caps de setmana d’hivern (de l’1 d’octubre al 30 d’abril inclosos)              

DIA EVENTUAL (concreció dels dies):               
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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES A LA VIA PÚBLICA 
PER ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ O ASSIMILATS
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Documentació a aportar en cas de nova llicència o canvi de titularitat: 

 Número de expedient d’activitats.

 Contracte de lloguer o escriptura del local. 

 DNI o NIF del titular. 

 Sol·licito l’ampliació de la superfície de terrassa per a la temporada 2020/2021. 

L’ampliació de la superfície de terrassa és una mesura d’excepcionalitat derivada de les mesures 
de suport a establiments de restauració derivades del COVID-19. Es valorarà en cada cas la 
viabilitat d’ampliació de la superfície de terrassa. 

  Sol·licito l’ajornament de 6 mesos per al pagament del rebut corresponent a la llicència 
per la instal·lació d’una terrassa per a la temporada 2020/2021. 

L’ajornament del pagament del rebut és una mesura d’excepcionalitat derivada de les mesures de 
suport a establiments de restauració derivades del COVID-19. 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del 
tractament

Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

Responsable del 
tractament

AJUNTAMENT DE SABADELL

Finalitat del tractament Gestió de les denúncies i llicències d'activitats de l'Ajuntament

Exercici de drets dels 
interessats

D’accés,  rectificació,  supressió,  limitació  i  d’oposició  al
tractament,  adreçant-vos  al  correu  electrònic
protecciodades@ajsabadell.cat o al correu postal a l’Ajuntament
a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201 Sabadell

Informació addicional ampliada a http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat

Data: 

[Signatura de la persona sol·licitant] 

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o
document que formi part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la
instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta
ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada. En tots els
casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat
d’iniciar o continuar la ocupació del domini públic.  Tot això, sens perjudici de les responsabilitats
penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.
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