
DECLARACIÓ RESPONSABLE: COINCIDÈNCIA ENTRE EL 
SUPORT ELECTRÒNIC I EL SUPORT PAPER 

DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT 
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 / Raó social DNI / NIF /NIE/ Passaport 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil Telèfon Adreça electrònica 

DADES DEL TÈCNIC I DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

Nom i cognoms / Raó Social DNI / NIF /NIE/ Passaport 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil Telèfon Adreça electrònica 

Titulació Número col·legiat 

Col·legi professional Núm. Visat (si en disposa) 

Titulació Data Visat o Data Redacció 



D ECLARO RESPONSABLEMENT: 

• Que el contingut de la documentació presentada en suport electrònic que acompanya la sol·licitud de
tramitació de l'expedient d'obres, activitats o altres coincideix plenament amb el que figura en suport
paper

Data:

Signatura del sol·licitant o del seu representant, Signatura del tècnic redactor 

Carrer Girona, 3 │17411 Vidreres (Girona) │Tel. 972 850025 │ajuntament@vidreres.cat │ www.vidreres.cat 

Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Vidreres únicament per a la resolució d’aquesta tramitació. En 
compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, 
cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al registre general de l’Ajuntament de Vidreres o al registre telemàtic habilitat a la web 
wwww.vidreres.cat 

mailto:ajuntament@vidreres.cat
http://www.vidreres.cat/
http://www.vidreres.cat/
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