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R/N: E0220
Comunicació d'establiments comercials1
Modalitat de tràmit
Dades d'identificació de la persona titular o promotora (seu social)
Dades de localització a efectes de notificació (en cas de ser diferent de la seu social)
Si desitja rebre avisos sobre la tramitació de la seva sol·licitud, indiqueu-lo:
Dades d'identificació i localització de l'establiment comercial
Denominació o rètol
Coordenades UTM*
* Per a realitzar una cerca més precisa de les coordenades UTM podeu consultar el servei de l'Institut Cartogràfic de Catalunya:
 http://www.icc.cat/vissir3/
Característiques de l'establiment comercial
Tipus
Categoria
Superfície de venda total
Nombre de places d'aparcament
Activitat
Establiment comercial singular (podeu marcar més d'una opció)*
Establiment comercial no singular (podeu marcar més d'una opció)*
Observacions
Informació bàsica de protecció de dades relativa al tractament Registre d’Equipaments comercialsResponsable del tractament: Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i ConeixementFinalitat: recollir les dades de persones físiques o jurídiques promotores o titulars dels establiments comercials que comuniquen o sol·liciten llicència per activitat de caràcter comercial.
Legitimació: obligació legal, d'acord amb Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials i la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.Drets de les persones interessades: teniu dret a accedir a les dades personals facilitades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos i a sol·licitar-ne la limitació del tractament en els supòsits previstos per la normativa vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o un correu electrònic a l’adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut.Més informació al web:
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/proteccio-de-dades/info-addicional/unitats/direccio-general-comerc/equipaments-comercials/
1. L'ajuntament ha d'adreçar aquesta comunicació a la direcció general competent en matèria de comerç, conjuntament amb la comunicació d’obertura municipal i la documentació tècnica presentada, en el termini màxim d'un mes des de la seva recepció, d'acord amb l'article 17 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials a través del plataforma EACAT.
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