
Declaració acreditativa de la persona representant
per presentar la llicència, comunicat 
o declaració responsable
A. Dades de la persona sol·licitant 
DNI/NIE o CIF Nom i cognoms o denominació social

Tipus i nom de la via Municipi Població

Adreça electrònica Telèfon Telèfon mòbil

B. Representant (si n’hi ha)
DNI/NIE o CIF Nom i cognoms o denominació social

Tipus i nom de la via (a l’efecte de les notificacions) Número Pis Porta Població

Adreça electrònica Telèfon Telèfon mòbil

 Pel que fa a aquest expedient, l’ús preferent a l’efecte de les notificacions és l’adreça electrònica de referència.

NOMENO A:
DNI/NIE Nom i cognoms

Tipus i nom de la via Número Pis Porta Població

Adreça electrònica Telèfon Telèfon mòbil

Com a representant meu en el procés administratiu per tramitar l’expedient.

                                         ,        de                          de 20                                              ,        de                          de 20     

Signatura de la persona que autoritza Signatura de la persona autoritzada

Registre d’entrada

Núm. d’expedient (Ho ha d’omplir l’Administració.)

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informen que les dades recollides en aquest formulari 
s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter personal, 
us recordem que en qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Ajuntament.

C. Dades de l’obra i/o l’establiment
Casa, carretera. Municipi Població

Referència cadastral (*camp obligatori) Illa-parcela (Ho ha d’omplir l’Administració.)

Descripció de l’obra que es vol realitzar

Activitat principal (Descripció)

Altres activitats recreatives o espectacles públics (Descripció)

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part d’una declaració responsable, que 
s’hi incorpori o que s’hi adjunti, determinarà, amb la instrucció prèvia del procediment oportú, la denegació de la llicència, la seva resolució si ja hagués estat 
atorgada o la declaració d’ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comporta la impossibilitat d’iniciar o continuar les obres. Si aquestes ja s’han 
iniciat, cal restituir la legalitat urbanística obligatòriament.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en les quals hagi pogut incórrer la persona declarant.

Municipi

Municipi
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