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RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ 
INICIACIÓ A SOL·LICITUD DE LA PERSONA INTERESSADA:  

 
 
 
 

DADES DEL SOL·LICITANT  

Nom i Cognoms/Raó Social  NIF 

  

Adreça  

 

Codi Postal  Municipi  Província  

   

Telèfon  Mòbil  Fax Correu electrònic  

    

 

 

 

DADES DEL REPRESENTANT  

Nom i Cognoms  NIF 

  

Adreça  

 

Codi Postal  Municipi  Província  

   

Telèfon  Mòbil  Fax Correu electrònic  

    

 

 

DADES DE LA NOTIFICACIÓ  

PERSONA A NOTIFICAR  MITJÀ DE NOTIFICACIÓ 

� Sol·licitant 
� Representant 

� Notificació electrònica 
� Notificació postal 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD  



 

Amb data _______________ a ___________________________________________________ 

es van produir els següents fets [relació del succeït], que van produir en el [bé/dret, [descripció del 

bé o dret que ha estat danyat]__________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

una sèrie de lesions que passo a enumerar a continuació:_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Que els fets que van produir la lesió són conseqüència de l'actuació de l'Ajuntament que descriu 

a continuació: _________________________________________________________________, 

la qual cosa demostra la relació de causalitat existent entre el fet i els danys produïts. 

 

Que l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial ascendeix a la quantitat de 

__________________ euros. 

 

Que presento la documentació i informes següents: __________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

que estimo oportuns per posar en coneixement de l'Administració la situació que va produir el 

dany, la descripció del mateix i la seva avaluació econòmica; proposant a més les següents proves: 

___________________________________________________________________________. 

 

Per tot la qual cosa, SOL·LICITO que es realitzin les proves proposades pels següents mitjans 

_____________________________________________________________________________, 

i que de conformitat amb el que es disposa en els articles 84 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 66 i següents de la 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques 

i 32.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic, s'iniciï procediment de 

responsabilitat patrimonial i em sigui concedida la pertinent indemnització per aquest Ajuntament 

en relació amb la lesió soferta i amb base en la documentació aportada. 

 

DOCUMENTACIÓ APORTADA  

 
1.  

2.  

3.  
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TERMINI DE RESOLUCIÓ I EFECTES DEL SILENCI  

 

De conformitat amb l'establert en els articles 21.4 i 91.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

Procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb la seva 

sol·licitud de reconeixement de responsabilitat de l'Administració Pública se li comunica que el  

 

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ d'aquest procediment i per a la notificació de l'acte que li 

posi terme és de sis mesos des de la data d'en què es va iniciar el procediment. 

 

Transcorregut el termini assenyalat sense que s'hagi dictat i notificat per l'Administració la 

resolució corresponent, l'EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU serà desestimatori de la 

indemnització sol·licitada de conformitat amb l'establert en l'esmentat article 91.3 de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre. 

No obstant això, el citat termini màxim legal per resoldre el procediment i notificar la resolució 

es podrà suspendre en els casos previstos en l'article 22 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 

 

DATA I SIGNATURA  

 

Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades són certes. 

 

A ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

El sol·licitant o el seu representant legal, 

 

 

Signat: _________________ 

 

[Il·lm.] SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CERVELLÓ. 

 

AVÍS LEGAL  

 
En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 d 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 única 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 al Ciutadà (carrer Major, 146-148). 
 

 


