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* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio


El titular de l´activitat


Titular / titular * :


Nom la via Num*Tipus Via 


Document Identificatiu * 


Esplugues de Llobregat,


D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat


Declaració responsable compliment normativa d'aplicació llicències d'activitats /  
Declaración responsable cumplimiento normativa de aplicación licèncias de actividades 


Emplaçament / emplazamiento * 


El titular i/o representant de l'activitat , amb el present document, efectua la següent Declaració responsable de compliment de 
la normativa d'aplicació per al règim indicat anteriorment (segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, LPCA (DOGC núm. 5524, de 11/12/2009) ; i l'Ordenança municipal reguladora del règim de 
comunicació d'activitats innòcues ( BOPB de 18/05/2011) , i amb aquest concepte, declara sota la seva responsabilitat / El titular 
y/o representante de la actividad , con el presente documento, efectúa la siguiente Declaración responsable de cumplimiento de la normativa de 
aplicación para el régiment indicado anteriormente (según la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, 
LPCA (DOGC núm. 5524, de 11/12/2009); y la Ordenanza municipal reguladora del régimen de comunicación de actividades inocuas (BOPB de 
18/05/2011), y con este concepto, declara bajo su responsabilidad  :            
  
. Que aquesta activitat és compatible urbanísticament segons el planejament vigent /  Que esta actividad es compatible 
urbanísticamente según el planeamiento vigente. 
. Que l'activitat compleix el que estableix la normativa vigent en matèria de prevenció d'incendis / Que la actividad cumple lo que 
establece la normativa vigente en materia de prevención de incendios. 
. Que l'activitat compleix amb la normativa de seguretat industrial que li correspon, en virtut de les instal·lacions i equipaments 
existents (REBT, RITE, gas, AP, ...) /Que la actividad cumple con la normativa de seguridad industrial que le corresponde, en virtud de las 
instalaciones y equipamientos existentes (REBT, RITE, gas, AP, ...). 
. Que l'activitat compleix el que estableix la normativa vigent per a la supressió de barreres arquitectòniques / Que la actividad 
cumple lo que establece la normativa vigente para la supresión de barreras arquitectónicas. 
. Que l'activitat compleix amb la normativa vigent en matèria de contaminació acústica /Que la activitat cumple con la normativa 
vigente en materia de contaminación acústica. 
. Que l'activitat disposa de subministrament d'aigua potable procedent de la xarxa municipal, i aboca les aigües residuals a la 
xarxa de clavegueram municipal / Que la actividad dispone de suministro de agua potable procedente de la red municipal, y aboca las aguas 
residuales a la red de alcantarillado municipal. 
. Que s'han adoptat amb eficàcia les mesures correctores necessàries per complir tota la normativa tècnica d'aplicació i garantir 
que no es produeixen molèsties al veïnat /Que se han adoptado con eficacia las medidas correctoras necesarias para cumplir toda la normativa 
técnica de aplicación y garantizar que no se producen molestias al vecindario. 
. Que, sens perjudici per a iniciar l'activitat, disposo de la documentació acreditativa, títols administratius habilitants i/o controls 
inicials preceptius, del compliment de la normativa que li sigui d'aplicació, i em comprometo a mantenir-ne el compliment durant 
la vigència de l'exercici de l'activitat /Que, sin perjuicio para iniciar la actividad, dispongo de la documentación acreditativa, títulos 
administrativos habilitantes y/o controles iniciales preceptivos, del cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación, y me comprometo a 
mantener su cumplimiento durante el ejercicio de la actividad.  
. Que conec que un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de la 
persona titular, i sense perjudicis a tercers /Que sé que una vez efectuada la comunicación, el ejercicio de la actividad se puede iniciar bajo la 
exclusiva responsabilidad de la persona titular, y sin perjuicios a terceros. 
. Que conec que aquesta comunicació no atorga facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius /Que sé que 
esta comunicación no otorga facultades sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos. 
  
Per tot això, declaro que les instal·lacions i les mesures correctores estan totalment executades i preparades per funcionar. I per 
tal que consti als efectes oportuns, es signa el present document / Por todo lo anterior, declaro que las instalaciones y las medidas 
correctoras están totalmente ejecutadas y preparadas para funcionar. Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente documento 


Activitat / actividad * 


Representant / representante * Document Identificatiu * 
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* Camps de compliment obligatori 

* Campos de cumplimiento obligatorio

El titular de l´activitat
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Document Identificatiu * 

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 

 

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Declaració responsable compliment normativa d'aplicació llicències d'activitats / 

Declaración responsable cumplimiento normativa de aplicación licèncias de actividades 

Emplaçament / emplazamiento * 

El titular i/o representant de l'activitat , amb el present document, efectua la següent Declaració responsable de compliment de la normativa d'aplicació per al règim indicat anteriorment (segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, LPCA (DOGC núm. 5524, de 11/12/2009) ; i l'Ordenança municipal reguladora del règim de comunicació d'activitats innòcues ( BOPB de 18/05/2011) , i amb aquest concepte, declara sota la seva responsabilitat / El titular y/o representante de la actividad , con el presente documento, efectúa la siguiente Declaración responsable de cumplimiento de la normativa de aplicación para el régiment indicado anteriormente (según la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, LPCA (DOGC núm. 5524, de 11/12/2009); y la Ordenanza municipal reguladora del régimen de comunicación de actividades inocuas (BOPB de 18/05/2011), y con este concepto, declara bajo su responsabilidad  :           

 

. Que aquesta activitat és compatible urbanísticament segons el planejament vigent /  Que esta actividad es compatible urbanísticamente según el planeamiento vigente.

. Que l'activitat compleix el que estableix la normativa vigent en matèria de prevenció d'incendis / Que la actividad cumple lo que establece la normativa vigente en materia de prevención de incendios.

. Que l'activitat compleix amb la normativa de seguretat industrial que li correspon, en virtut de les instal·lacions i equipaments existents (REBT, RITE, gas, AP, ...) /Que la actividad cumple con la normativa de seguridad industrial que le corresponde, en virtud de las instalaciones y equipamientos existentes (REBT, RITE, gas, AP, ...).

. Que l'activitat compleix el que estableix la normativa vigent per a la supressió de barreres arquitectòniques / Que la actividad cumple lo que establece la normativa vigente para la supresión de barreras arquitectónicas.

. Que l'activitat compleix amb la normativa vigent en matèria de contaminació acústica /Que la activitat cumple con la normativa vigente en materia de contaminación acústica.

. Que l'activitat disposa de subministrament d'aigua potable procedent de la xarxa municipal, i aboca les aigües residuals a la xarxa de clavegueram municipal / Que la actividad dispone de suministro de agua potable procedente de la red municipal, y aboca las aguas residuales a la red de alcantarillado municipal.

. Que s'han adoptat amb eficàcia les mesures correctores necessàries per complir tota la normativa tècnica d'aplicació i garantir que no es produeixen molèsties al veïnat /Que se han adoptado con eficacia las medidas correctoras necesarias para cumplir toda la normativa técnica de aplicación y garantizar que no se producen molestias al vecindario.

. Que, sens perjudici per a iniciar l'activitat, disposo de la documentació acreditativa, títols administratius habilitants i/o controls inicials preceptius, del compliment de la normativa que li sigui d'aplicació, i em comprometo a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat /Que, sin perjuicio para iniciar la actividad, dispongo de la documentación acreditativa, títulos administrativos habilitantes y/o controles iniciales preceptivos, del cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación, y me comprometo a mantener su cumplimiento durante el ejercicio de la actividad. 

. Que conec que un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de la persona titular, i sense perjudicis a tercers /Que sé que una vez efectuada la comunicación, el ejercicio de la actividad se puede iniciar bajo la exclusiva responsabilidad de la persona titular, y sin perjuicios a terceros.

. Que conec que aquesta comunicació no atorga facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius /Que sé que esta comunicación no otorga facultades sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

 

Per tot això, declaro que les instal·lacions i les mesures correctores estan totalment executades i preparades per funcionar. I per tal que consti als efectes oportuns, es signa el present document / Por todo lo anterior, declaro que las instalaciones y las medidas correctoras están totalmente ejecutadas y preparadas para funcionar. Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente documento 

Document Identificatiu * 
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        COMUNICACIÓ PRÈVIA DE 
  CANVI DE TITULAR D’ACTIVITATS  
 
 D’acord amb normativa estatal de liberalització del  
 comerç i de determinats serveis. Llei 12/2012, de  
 26 de desembre i normativa posterior concordant. 


 
 


DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT  (NOU TITULAR) 
 
Nom i cognoms / Raó Social 
      


DNI / NIF /NIE/ Passaport 
      


Adreça 
      


Codi Postal 
      


Municipi 
      


Província 
      


Telèfon mòbil  
      


Telèfon 
      


Adreça electrònica 
      


 


DADES DEL REPRESENTANT   
 
 
Nom i cognoms 
      


DNI / NIF /NIE/ Passaport 
      


Adreça 
      


Codi Postal 
      


Municipi 
      


 


Província 
      


Telèfon mòbil  
      


Telèfon 
      


Adreça electrònica 
      


 
ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS  
 


   Mateixa del declarant    Mateixa del representant    Altres (omplir el següent apartat) 


 
ALTRES DADES 


 


Nom i cognoms 
      


DNI / Passaport 
      


Adreça 
      


Codi Postal 
      


Municipi 
      


Província 
      


Telèfon mòbil  
      


Telèfon 
      


Adreça electrònica 
      


 
DADES DE L’ESTABLIMENT  
Adreça   
      
Adreça d’accés (accés principal al local per un vial diferent a l’anterior, concretar-ho) 
      
Telèfon 
      


Adreça electrònica 
      


Referència cadastral (Mes informació a: http://www.sedecatastro.gob.es ) 
      
 
DADES DE L’ACTIVITAT 
Nom comercial de l’activitat 
      
Activitat principal 
      
 
 
Codi CCAE:       Codi IAE:       
Activitats secundàries (descripció) 
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DADES DEL TITULAR ABANS DE LA TRANSMISSIÓ 
Nom i cognoms o raó social 
      


DNI/ Passaport/NIF/NIE 
      


Adreça fiscal 
      
Municipi 
      


Codi Postal 
      


En cas d’haver-hi representant, nom, cognoms i NIF 
      
Telèfon 
      


Fax 
      


Adreça electrònica 
      


 


DADES DEL NOU TITULAR 
Nom i cognoms o raó social 
      


DNI / Passaport/NIF/NIE 
      


Adreça fiscal 
      
Municipi 
      


Codi postal 
      


En cas d’haver-hi representant, nom, cognoms i NIF 
      
Telèfon 
      


Fax 
      


Adreça electrònica 
      


 
 
DOCUMENTACIÓ QUE APORTA L’INTERESSAT 
 


 Declaració conjunta de transmissió de titularitat de l’activitat, signada tant per l’antic titular 
com pel nou si se’n disposa. 


 Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real 
Decret Llei 191/2011 (si escau) 


 Declaració responsable (si escau) 


 Certificat de deutes pendents de l’anterior titular (a sol·licitar  a l’ORGT. Pl Santa Madalena, 
11) 


 Altra documentació:       
 


DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT 
 


   Llicència, comunicació prèvia o declaració responsable vigent per a l’exercici de l’activitat 
que es transfereix. Referència:       


 
   Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa. 


 Identificada amb la liquidació núm.:       
 
 
DECLARO RESPONSABLEMENT 
 
• Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a 


tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o 
notificacions. 


  
• Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la 


documentació que s’adjunta, i que estic obligat a comunicar qualsevol variació que pugui 
produir-se d’ara en endavant.  


 
• Que disposo de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen 


cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau. 
 
• Que tinc la disponibilitat de la finca o local. 
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AUTORITZO 
 
L’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el 
compliment de les condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les 
durant la seva vigència. 


 
EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ 
 
• Les responsabilitats i les obligacions, incloses les tributàries i/o possibles deutes pendents, 


de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou 
titular. Ara bé, quan la transmissió sigui d’una declaració responsable, el nou titular haurà de 
presentar una nova declaració responsable. 


• La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà 
posada en coneixement del nou titular adquirent o del transmitent (segons a qui concerneixi)  
que disposarà del termini de deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici de les 
responsabilitats a les quals s’haguessin de fer front que, si fos el cas, serien solidàries entre 
les dues parts. 


• Un cop efectuada la comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre 
municipal corresponent. 


 


______________,        de/d’                  de 20   
 
 
Signatura, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
l’informem què les seves dades seran incorporades en el fitxer ____________________ per a la gestió 
específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de __________________ i podrà 
dirigir-se personalment o per correu convencional al __________________, per exercir el seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació  i oposició de les seves dades personals. 


 
IL·LM. SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT  


D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
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    COMUNICACIÓ CONJUNTA  
    DEL CANVI DE TITULARITAT  
    D’ACTIVITATS 
 
 
 


 
DADES DE L’ACTIVITAT 
Emplaçament (carrer, plaça) 
      


Núm. 
      


Sector 
      


Activitat 
      


Epígraf CCAE 
      


Superfície (m2) 
      


 


DADES DEL TITULAR ABANS DE LA TRANSMISSIÓ 
Nom i cognoms o raó social 
      


DNI/ Passaport/NIF/NIE 
      


Adreça fiscal 
      
Municipi 
      


Codi Postal 
      


En cas d’haver-hi representant, nom, cognoms i NIF 
      
Telèfon 
      


Fax 
      


Adreça electrònica 
      


 


DADES DEL NOU TITULAR 
Nom i cognoms o raó social 
      


DNI / Passaport/NIF/NIE 
      


Adreça fiscal 
      
Municipi 
      


Codi postal 
      


En cas d’haver-hi representant, nom, cognoms i NIF 
      
Telèfon 
      


Fax 
      


Adreça electrònica 
      


 
 
DECLARACIÓ CONJUNTA 


 
De conformitat amb el que determina la normativa vigent que regeix l’activitat, l’anterior i el nou 
titular, les dades dels quals s’han exposat més amunt, comuniquen conjuntament la transmissió 
de la llicència o dels efectes de la comunicació prèvia de l’activitat que s’identifica a 
l’encapçalament, que estan d’acord amb aquesta transmissió i que el nou titular assumeix els 
drets i les obligacions que es deriven del títol que es transmet. 
 
 
_____________,      de/d’                    de 20   
 
 
 
 
 
 
 
 
El cessionari                                                            El cedent  
(nou titular)                         (anterior titular) 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE  
D’INICI D’ACTIVITAT PER A  
ESTABLIMENT ALIMENTARI 
 


 
DADES DEL TITULAR 
Nom i cognoms / Raó Social 
      


DNI / NIF /NIE/ Passaport 
      


Adreça 
      


Codi Postal 
      


Municipi 
      


Província 
      


Telèfon mòbil  
      


Telèfon 
      


Adreça electrònica 
      


 
DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi) 
Nom i cognoms 
      


DNI / NIF /NIE/ Passaport 
      


Adreça 
      


Codi Postal 
      


Municipi 
      


 


Província 
      


Telèfon mòbil  
      


Telèfon 
      


Adreça electrònica 
      


 
ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS 


   Les del Sol·licitant    Les del Representant    Altres (Omplir el següent formulari) 


ALTRES DADES  


Nom i cognoms 
      


DNI / Passaport 
      


Adreça 
      


Codi Postal 
      


Municipi 
      


Província 
      


Telèfon mòbil  
      


Telèfon 
      


Adreça electrònica 
      


 


  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud 


Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 
d’aquest formulari. 


DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT 
Nom comercial 
      
Referència cadastral (Mes informació a: http://www.sedecatastro.gob.es ) 
      
Adreça 
      
Telèfon 
      


Adreça electrònica 
      


Activitat principal 
      
Codi CCAE: 
      
Altres activitats / activitats secundàries (Descripció) 
      


 


 


Altres dades de l’establiment / activitat 
 
Nom del centre comercial (En cas que l’establiment s’ubiqui en un centre comercial): 
      
Horari d’obertura al públic (mesos/dies/hores): 
      


 


Domicili de l’establiment central (empleneu-ho només en cas de sucursals de carnisseria 
o d’obradors amb adreça diferent del punt de venda): 
      


 


 



http://www.sedecatastro.gob.es/





 
TIPUS D’ESTABLIMENT (marqueu tantes caselles com calgui)  
 
(Exemple, si es tracta d’un establiment de queviures amb secció de peixateria, carnisseria i venda de pa, marqueu 
les quatre caselles corresponents (queviures, peixateria, carnisseria i forn de pa)) 


 
Carn i derivats:   carnisseria  cansaladeria   xarcuteria    obrador 


 


Peix i derivats:   peixateria    bacallaneria (pesca salada) 


 


Pa i pastisseria:   fleca o forn    pastisseria     amb obrador   xurreria  


 


Vegetals i derivats:  fruiteria i verduleria   envinagrats   venda de llegums cuits  


 


Menjars preparats:  bar   bar restaurant   restaurant   sala de banquets  


   venda de menjar per emportar   


   establiment de temporada (guinguetes)  


Polivalents:   congelats   queviures   supermercats/hipermercats  


 sala màquina expenedora  


 


Altres:  ovateria   gelateria/orxateria  herbodietètica, parafarmàcia, estètica  


 màquina venda llet   cereals/farines   xocolata, cafè, te, infusions  


 lleteria      celler    molins d’oli amb botiga  


 formatgeria   pastes alimentàries  


 llaminadures, torrons, mel i melmelades  


 
NOMBRE DE TREBALLADORS   NOMBRE DE TORNS  


 < 10   > 10     1   2  


TIPUS D’ACTIVITAT (marqueu tantes caselles com calgui)  


  Venda exclusiva de productes envasats.  


  Venda exclusiva de productes sense envasar no sotmesos a manipulacions.  


  Venda de productes sotmesos a manipulacions simples per a la venda immediata (filets, 
trossos, vísceres, envasaments, envasaments al buit, fraccions, picats, processos 
mecànics i manuals combinats, etc.).  


  Venda i elaboració de productes a partir de matèries primeres preelaborades (p. ex., 
terminals de cocció).  


  Venda i elaboració de productes a partir de matèries primeres no preelaborades i que 
suposa una manipulació més complicada o elevada. Per exemple, afegit d’altres 
ingredients, modificacions de les característiques originals de les matèries primeres, 
embotits de sang (entre els quals s’inclouen els botifarrons i la botifarra negra), plats 
cuinats o precuinats conservats en fred, etc.  


  Degustació o servei de productes no elaborats a l’establiment (subministrament extern). 
Especifiqueu el subministrament:  


  Degustació o servei de productes comercialitzats (comerç especialitzat en alimentació 
amb degustació; per exemple, degustació dels embotits destinats a la venda).  


  Degustació o servei de productes elaborats a l’establiment (amanides, entrepans, 
planxes, fregits, etc.).  


  Degustació o servei de productes elaborats a l’establiment (menú, plats combinats i 
tapes).  


  Degustació o servei de productes elaborats a l’establiment (carta i menú).  


  Altres. Especifiqueu:       







 


PRODUCCIÓ I ÀMBIT DE DISTRIBUCIÓ  


Quantitat setmanal  
(especifiqueu: kg, t, unitats, comensals, etc.)  


-  Volum estimat de producció TOTAL:          


-  Volum estimat de distribució dins del municipi:  


Exclusiu al mateix establiment:             


Exclusiu a altres establiments del/de la mateix/a titular  
dins del municipi:             


A altres establiments minoristes:            


A establiments de restauració:              


A menjadors socials (escoles, geriàtrics, hospitals, etc.):          


Repartiment a domicili a particulars o celebracions:          


- Volum estimat de distribució fora del municipi però dins de Catalunya:  


Exclusiu a altres establiments del/de la mateix/a titular:        


A altres establiments minoristes:             


A establiments de restauració:             


A menjadors institucionals (escoles, geriàtrics, hospitals, etc.):          


Repartiment a domicili a particulars o celebracions:         


 


-  Distribució fora de Catalunya:     SÍ    NO  


 
DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT 
 


  Altra documentació:       


 


DECLARO RESPONSABLEMENT 


Que les dades consignades en aquesta declaració són exactes i que: 


• L’establiment del qual sóc titular/representant compleix i aplica els requisits establerts en la 
legislació sanitària bàsica i específica dels sectors de l’activitat. 


• Em comprometo a complir els abans esmentats requisits mentre exerceixi l’activitat. 


• Em comprometo a comunicar a l’Ajuntament totes les modificacions de titularitat, instal·lacions, 
equipaments, activitat o comercialització. 


• Són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que estic informat/da que 
l’Ajuntament pot comprovar la veracitat de les dades declarades. 


AUTORITZO 


L’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el 
compliment de les condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la 
seva vigència. 


_________________,        de/d’                  de 20   
 


Signatura, 
 
 
 
 
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades 
sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la 
recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas 
que les dades es comuniquin a un tercer  
 


IL·LM. SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 





