
           AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
            Àrea de Serveis Territorials
              Regidoria d’Urbanisme

NOMENAMENT DE CONTRACTISTA                       Expedient número:     

                
                              

INFORMO: 

S’adjunta una còpia de l'últim rebut de l’IAE / autònom. 

DECLARO: 
1. Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud. 
2. Que estic obligat/ada a comunicar a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar qualsevol variació 

que pogués produir-se d’ara endavant i a facilitar tota la informació que em sigui 
requerida, d’acord amb la normativa vigent. 

Signat, 
La persona sol·licitant de la llicència o legal representant                                     El contractista 

Castellbell i el Vilar,    d      de  20   

Alcalde/essa de Castellbell i el Vilar 

Dades de la persona sol·licitant de la llicència o legal representant

Nom i cognoms        NIF /CIF      

Domicili per a notificacions      

Població      

Codi postal                                                 telèfon       adreça electrònica      

Que per a la realització de les obres  de      

     

emplaçades a      

he designat el següent contractista d'obres:

Nom i cognoms       NIF/CIF      

Domicili      

Codi postal                                                 telèfon       adreça electrònica      

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar vinculat a la finalitat del vostre tràmit i sol·licitud. Les vostres dades seran conservades com a 
part dels procediments administratius de l’Ajuntament. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que 
sigui necessari per  portar a terme el tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació vigent. Per a més informació 
consulteu la nostra política de privacitat . Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets 
d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit 
dirigit a  Ajuntament de Castellbell i el Vilar.
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	Alcalde/essa de Castellbell i el Vilar

