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Comunicació d’establiments que presten serveis de bronzejat artificial 
1. Modalitat de comunicació             
                          Tipus:                                                          En cas de modificació:                                                           Afecta a: 

 Alta  Ampliació o reducció  Establiment 
 Modificació  Canvi de Titular  Banc solar 
 Baixa  Trasllat  Personal 

 

2. Dades de l’empresa titular 
NIF      Nom o raó social                                                                     

 

Adreça                                                                                   Codi Postal                                                        Població 

 
Telèfon                                 Fax                    Adreça electrònica   

     

3. Dades del nou titular (en cas de canvi de titular) 
NIF      Nom o raó social                                                                     

 

Adreça                                                                                   Codi Postal                                                        Població 

 
Telèfon                                 Fax                    Adreça electrònica  

     
4. Dades  de l’establiment    Codi RESBA - 00 -   
Adreça                                                                                                    Codi Postal                                                          Població 
 
 
Telèfon                Fax                    Adreça electrònica   Nom comercial 

 

5. Dades relatives a l’activitat de l’establiment 

 Centre de Bronzejat   Perruqueria    Hotel 

 Centre d’Estètica   Gimnàs     Altres: ................................................................... 

 

6. Bancs solars 

Fabricant Tipus Marca Model 
Número de sèrie o 
matrícula 

Irradiància 

      
      
      
      
                                     Nombre total de bancs:  
        

7. Personal encarregat i Formació  
Formació 

Centre on ha rebut la formació 
NIF Nom i cognoms 

Curs 
homologat Nom Núm. d’exp. 

Sanitària de titulació mitjana 
o superior (especifqueu-la) 

      
      
      

 
8. Observacions  
 
 
 
DECLARO que són certes les dades que figuren en aquest imprès. 
 

 
Lloc i data        Signatura de l’empresari/ària o representant de l’empresa 

 

D’acord amb el que disposen els articles 1 i 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les 

dades personals que consigneu en aquest document s’inclouran en un fitxer “Base de dades d’empreses” (Ordre TIC 343/2003, de 22 de juliol, DOGC 3941 de 

data 22/07/2003). La finalitat de la recollida de les dades és registrar, gestionar i fer el seguiment dels establiments de bronzejat artificial i de les inspeccions fetes 

per les entitats d’inspecció i control (EIC) en matèria de consum i seguretat dels bancs solars. En relació amb aquestes dades podeu exercir els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos al director/a de l’Agència Catalana del Consum, Carrer de Pamplona 113, 08018 Barcelona. D’acord amb el 

que disposa l’article 6 de l’esmentada llei, les dades recollides podran ser tractades per a l‘exercici de les funcions pròpies que són competència d’aquesta 

Administració. 
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