
 

IL·LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el 
corresponent fitxer automatitzat de l'Ajuntament per al seu tractament informàtic. Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició  
en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament. 
Versió 07/2015 

DENÚNCIA 
COMUNICACIÓ DE DENÚNCIA D’OBRES O INSTAL·LACIONS 

 
 
SOL·LICITANT 
 Nom i cognoms 
 o raó social DNI/CIF 

Adreça fiscal CP Municipi 

 
ADREÇA DE NOTIFICACIONS 
 Adreça CP Municipi 

 Telèfon  Mòbil Fax  Correu electrònic 

 
OBRA O INSTAL·LACIÓ QUE DENUNCIA 

Adreça Núm. 

 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA O INSTAL·LACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOL·LICITO 
Que els serveis d’inspecció de protecció de la legalitat urbanística efectuïn una inspecció a l’obra o instal·lació que s’ha 
descrit, situada a l’emplaçament indicat, i que si s’escau, s’incoï l’oportú expedient de disciplina urbanística, amb la finalitat 
prevista al Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 

MARQUEU UNA DE LES CASELLES SEGÜENTS: 

 

Vull que se’m consideri com interessat/ada en l’eventual expedient que s’incoï a resultes d’aquesta denúncia i, per 
tant, manifesto la meva voluntat que em siguin notificats tots els actes administratius que se’n derivin, amb el 
benentès que això comportarà que tots els interessats en l’expedient tindran accés a les dades contingudes en 
aquesta denúncia. 

 No vull que se’m consideri interessat/ada en l’expedient i, per tant, vull que les meves dades es tractin com a dades 
confidencials, amb el benentès que això comportarà que NO tindré accés a l’eventual expedient que s’incoï, ni se’m 
notificaran els actes administratius que se’n derivin. 

 
El sol·licitant 
 
 
 
 
 
Cerdanyola del Vallès,         de                               de  
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