Ajuntament de L’Hospitalet

Sol·licitud de neteja de pintades a parets i façanes d’edificis
Declaració responsable/autorització
Nom i cognoms

DNI

Telèfon

Correu electrònic

En qualitat de:
President/presidenta de la comunitat de propietaris i propietàries
Propietari/propietària (propietat vertical/comunitat de béns)
Administrador/administradora representant
de la finca situada a
amb referència cadastral núm.

, núm.
, de L’Hospitalet de Llobregat,

,

Manifesto
que la façana principal del nostre edifici i/o les façanes adjacents que donen a la via pública es troben afectades per
pintades.
En conseqüència,
Sol·licito i autoritzo,
en nom propi i en la representació que ostento, als serveis municipals o a l’empresa contractada a aquest efecte
per l’Ajuntament, mitjançant els mètodes que, a criteri del personal especialitzat, resultin convenients:
• La neteja de les esmentades pintades.
Així mateix, en nom propi i en la representació que ostento, ACCEPTO, a tots els efectes, l’estat final de
l’esmentada/des façana/nes i RENUNCIO, per tant, a qualsevol tipus de reclamació —civil, penal o
administrativa—, amb relació a l’objecte d’aquesta sol·licitud i autorització.
Igualment, en nom propi i en la representació que ostento ESTENC els efectes d’aquesta sol·licitud i autorització
per als casos que es produeixin futures afectacions o no existeixin en el moment d’aquesta signatura.
I, perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest document.

L’Hospitalet,

d

de 20

17 0570 - Sol·licitud de neteja de pintades

Signatura

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en aquest
formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter
personal, us recordem que en qualsevol moment podeu exercir-hi els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer de Girona, 10,
planta baixa).

