DECLARACIÓ
RESPONSABLE
AMB
LA
NORMATIVA
URBANÍSTICA, PEL SUPÒSIT GRUP 1 DE L’ORDENANÇA
SOBRE EL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES
Dades de la persona sol·licitant / interessada
Nom i cognoms o raó social*

DNI / NIF / NIE / passaport*

Carrer, plaça...*

número / pis / porta*

Codi postal*

Població*

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Correu electrònic

Dades de la persona representant (en cas d'haver-n'hi)
Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF / NIE / passaport

Carrer, plaça...

número / pis / porta

Codi postal

Població

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Correu electrònic

Adreça a efectes de comunicacions / notificacions*
Mateixa de l'interessat

Mateixa del representant

Adreça de les obres i/o treballs és:
Nom i cognoms o raó social

número / pis / porta

Codi Postal

Població

En relació a les obres o treballs comunicats davant aquest Ajuntament en data d’avui, el/la sotasignat

DECLARA:
Que és coneixedor/a de la situació urbanística vigent de l’edifici, terreny o solar on s’executaran les obres, les
quals són admissibles d’acord amb el que s’estableix a les normes subsidiàries de planejament vigent i a la
normativa urbanística d’aplicació, així com que la realització de les repetides obres es troba inclosa en els
supòsits previstos a l’Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d’obres.

La Nou de Gaià, ............. de ..................................... de 20 .........
Signatura persona sol·licitant

Signatura del representant

IL·LM. SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE LA NOU DE GAIÀ

C/Castell, 5 – 43763 LA NOU DE GAIA (Tarragonès)– Telf. 977655257 – Fax. 977655476
E-mail: aj.noudegaia@altanet.org
Adreces web: www.noudegaia.altanet.org

www.tarragones.org/lanoudegaia

De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal amb
la signatura de la present, autoritza a que les seves dades de caràcter personal
proporcionades en aquest document, siguin tractades i incorporades en el fitxer
denominat REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA responsabilitat de l’Ajuntament
de la Nou de Gaià.
La finalitat d’aquest tractament és de gestionar la seva petició i donar-li resposta.
Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en
el que hi hagi una obligació legal, i es conservaran d’acord amb els terminis
establerts al marc normatiu regulador dels serveis dels Responsables i la
normativa d’arxius aplicable.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com
exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o
oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions
caldrà que es faci a l‘Ajuntament de la Nou de Gaià, Carrer del Castell, 5, 43763
La Nou de Gaià, (Tarragona) o bé posar-se en contacte amb el Delegat de
Protecció de dades a aj.noudegaia@altanet.org. S’informa que també pot
presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de
protecció de dades.

1)

Caldrà justificar l’autorització del representat si és necessària. D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
caldrà acreditar la representació per presentar sol·licituds, declaracions responsables o comunicacions prèvies així com per interposar
recursos, desistir d’accions o renunciar a drets. Pels actes de simple tràmit la representació es presumeix i no cal presentar l’autorització. Per
autoritzar la representació es pot fer per qualsevol mitjà vàlid en dret com poden ser, entre d’altres, poder notarial o document privat signat
pel representat, junt amb còpia del seu DNI, a favor del representant. En cas que declareu responsablement que disposeu de l’autorització,
aquesta us podrà ser requerida en qualsevol moment del procediment.

2)

Les persones jurídiques, professionals col·legiats, entitats sense personalitat jurídica i els empleats públics estan obligats a rebre les notificacions
per mitjans electrònics. L’accés a les notificacions es podrà fer a la Seu electrònica de l’Ajuntament de La nou de Gaià, bé mitjançant la
introducció d’una contrasenya d’un sol ús que s’enviarà al correu electrònic indicat en la sol·licitud, o bé mitjançant certificat electrònic
reconegut, en cas de disposar d’ell. Per conèixer de l’existència d’una notificació al seu nom dipositada a la Seu electrònica municipal rebrà un
avís SMS i un correu electrònic a l’adreça indicada en la sol·licitud. La notificació per mitjans electrònics es considerarà rebutjada si,
transcorreguts 10 dies des del seu dipòsit a la Seu electrònica, no s’hi ha accedit. En aquest cas el tràmit es tindrà per efectuat i el procediment
continuarà. El fet de no rebre l’avís no impedirà que la notificació es consideri practicada. El consentiment per rebre notificacions per mitjans
electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que es puguin derivar d’aquesta sol·licitud mentre no es manifesti, si l’interessat és
persona física, la voluntat de rebre-les en paper. (arts 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).
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