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Número de registre 10291

AJUNTAMENT DE SERÒS

Edicte d’aprovació definitiva ordenança reguladora de les obres i instal·lacions compresos en el règim de 
comunicació

El Ple en sessió ordinària de data 30 de setembre de 2014, va aprovar inicialment l’ordenança reguladora 
de les obres i instal·lacions compresos en el règim de comunicació, i va ser sotmesa a informació pública i 
audiència dels interessats per un període de 30 dies, en compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 
49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 178 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de 
les entitats locals.

L’edicte d’aprovació inicial es va publicar al taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida número 197 de data 15 d’octubre de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat número 6730 
de data 17 d’octubre de 2014 i al diari la Manyana de data 14 d’octubre de 2014.

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat 
a definitiu l’acord plenari inicial, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu coneixement general i en 
compliment del previst en l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Aquesta ordenança entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Contra el present, es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós administratiu, davant la sala del 
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos comptats a 
partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.

Seròs, 21 de novembre de 2014
L’alcalde, Gabriel Pena i Remolà

ANNEX

ORDENANÇA REGULADORA DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS COMPRESOS EN EL RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA

La competència municipal, pel que fa a la seva intervenció administrativa en els usos del sòl i en les 
llicències d’edificació, ho és per aconseguir el compliment estricte, tant de la legislació urbanística, com del 
planejament vigent.

Per desenvolupar aquesta competència, la intervenció municipal consisteix bàsicament en l’atorgament de 
les llicències d’obres i la resolució de les ordres d’execució.

La llicència urbanística és un dels instruments que té més llarga tradició al nostre país i que, des de la seva 
implantació, ha estat sempre en mans dels Ajuntaments. L’article 187.4.d) i 5. del Decret legislatiu 1/2010, 3 
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d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 
3/2012, de 22 de gener, preveu, la possibilitat que, mitjançant l’aprovació d’una ordenança municipal, es 
pugui substituir la necessitat d’obtenció de la llicència per a l’execució de determinades obres i treballs 
respecte dels quals no sigui necessària la presentació de projecte tècnic. Tot de conformitat amb la Directiva 
de Serveis 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis).

L’article 71.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, estableix que les ordenances municipal sobre ús del sòl i edificació poden substituir 
l’exigència de llicència urbanística per la de comunicació prèvia per a actes determinats en funció de la seva 
entitat o característiques. Aquesta facultat no pot abastar en cap cas els actes següents:
a) Les obres que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un 
projecte tècnic.

b) La primera utilització i ocupació parcials dels edificis i les construccions.

c) Les parcel·lacions urbanístiques.

d) El canvi d’ús a residencial de les obres implantades.

e) Els usos i les obres provisionals.

f) Els usos i les obres en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat.

L’article 96 i 97 del Decret 179/1995 (ROAS), permet substituir la necessitat d’obtenció de la llicència per 
una comunicació prèvia, mitjançant un escrit de l’interessat a l’Ajuntament, per l’execució de les obres no 
compreses a l’article 75.2 del ROAS.

A l’empara d’aquesta habilitació legal, l’Ajuntament d’Ivorra considera que, en general, tots aquells actes 
puntuals de manteniment de les edificacions i finques han d’estar sotmesos a un procediment administratiu 
més àgil que el de la concessió de llicència, ja que es tracta d’actes en què, per la seva poca complexitat 
tècnica, el control preventiu hauria de ser mínim; en qualsevol cas, res impedeix que el control s’exerceixi a 
posteriori.

Per tal de donar resposta a aquests tipus d’actes realitzats pels particulars, és convenient establir un règim 
de comunicació prèvia, i per tant, exempta de tot el tràmit de llicència, que es regula mitjançant la present 
ordenança.

CAPÍTOL I
Objecte, àmbit d’aplicació i interpretació

Article 1
L’objecte d’aquesta ordenança és la regulació del contingut, procediment i efectes de les obres i treballs 
respecte dels quals es substitueix la necessitat d’obtenció de llicència pel règim de comunicació prèvia.

Article 2
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és el terme municipal de Seròs.
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Article 3
3.1. Les normes d’aquesta ordenança s’interpretaran segons el seu sentit literal, sempre d’acord amb la 
normativa urbanística i sectorial aplicable, i amb la normativa de procediment administratiu comú.

3.2. El procediment que regula aquesta ordenança s’entén salvat el dret de la propietat i sense perjudici del 
de tercer.

CAPÍTOL II
Obres i treballs subjectes al règim de comunicació prèvia

Article 4
4.1 Queden subjectes al règim de comunicació prèvia les actuacions que tot seguit es detallen, sempre que 
s’ajustin al planejament vigent i a les normatives específiques d’aplicació:
a) Realització de treballs d’anivellament que no alterin en més d’un metre les cotes naturals del terreny en 
algun punt, ni tinguin relleu o transcendència a l’efecte de la mesura de les alçades reguladores de l’edifici, 
sense aportació de terres.

b) Treballs de neteja, desbrossat i jardineria que no comportin la tala d’arbres, no inclou els comunicats de 
crema.

c) Construcció provisional de barraques o mòduls prefabricats provisionals d’obra que no estiguin ubicats a 
la via pública.

d) Establiment provisional de tanques de precaució d’obres quan no s’ocupa la via pública.

e) Reformes interiors d’habitatges que no afectin envans, estructures ni façanes. Poden ser reformes de 
cuines, safareigs i banys que comportin substitucions o col·locacions de paviments (no addició de 
pavimentació), enrajolats, cel ras, sanitaris, taulell marbre, mobles de cuina, ajudes de paleta per 
instal·lacions i pintura.

f) Reformes interiors de vestíbuls i escales comunitàries, que no afectin envans, estructures ni façanes.

g) Substitució o canvi de l’enrajolat del paviment o graonada.

h) Enrajolar parets interiors.

i) Substituir aparells sanitaris, safareig i cuines, que no modifiquin la distribució existent.

j) Canvi de fusteria de portes o finestres interiors sense modificació d’obertures.

k) Canviar portes, finestres o persianes a façana sense modificar les dimensions de l’obertura ni 
l’homogeneïtat de la façana (tipus i color) d’acord amb la normativa urbanística aplicable.

l) Col·locació de paviment en planta baixa sobre solera (sense forjat sanitari).

m) Col·locació de reixes a obertures de façanes, d’acord amb la normativa urbanística aplicable.

n) Reparació o millora d’arrebossats, enguixats i pintures de parets, sostres, façanes exteriors, mitgeres, 
celoberts o de patis de ventilació, sempre que no requereixi instal·lació de bastides o amb una alçada 
inferior a PB + 1PP o menys de 6 metres.
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o) Reparar instal·lacions interiors (aigua, gas, electricitat, telèfon, calefacció).

p) Col·locació o enretirada de falsos sostres, fixos o desmuntables. Reparar o substituir baixants d’aigües 
pluvials (quan no faci falta bastida de més de PB+PP1 o 6 metres d’alçada), excepte façana principal.

q) Reparacions puntuals de goteres en cobertes, teulades i terrats.

r) Neteja, desbrossament i jardineria a jardins privats o interiors de solars, que no representin destrucció de 
jardins existents ni tala d’arbrat.

s) Actuacions lligades al condicionament de locals segons el detall de l’Annex de la Llei 12/2012, de 26 de 
desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, sempre que la seva 
superfície no sigui superior a 300 metres quadrats i que no requereixin de la redacció d’un projecte d’obra.

t) Execució de cales en interiors d’edificis per a canonades d’aigua, desguassos, gas, electricitat i similars, 
sempre i quan no s’afecti a cap element estructural de l’edifici.

u) Formació de cambres de bany en locals comercials, oficines i magatzems.

v) Reforma d’aparadors que no modifiquin l’estructura de l’edifici.

w)) Obertures per tub extractor.

x) Instal·lació d’aparells d’aire condicionat o altres aparells similars, d’acord amb les alçades establertes a la 
normativa urbanística aplicable.

y) Instal·lació d’antenes parabòliques.

z) Reparació de tanques existents, sempre que no impliqui modificació de les seves mides o de les 
característiques existents, d’acord amb el planejament vigent.

aa) Col·locació de tendals a les plantes baixes de façana a la via pública.

bb) Murs de contenció de terres d’alçada inferior a 1 metre.

cc) Substitució o reparació de paviments, teules i teles asfàltiques en cobertes, sostres i terrats sense 
afectar elements estructurals.

dd) Arrebossat, estucat i pintat de façanes exteriors, mitgeres, celoberts o de patis de ventilació que no 
necessiten una bastida o amb una alçada inferior a PB + 1 PP o menys de 6,00 metres.

ee) Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions, desguàs i claveguerams interiors, 
que no afectin a la via pública i que no estiguin al volum exterior de l’edifici.

ff) Col·locació de rètols i anuncis lluminosos de qualsevol activitat que no sobresurtin més de 20 cm del pla 
de façana ni de l’alçada de la façana.

gg) Col·locació de veles a les façanes de les plantes baixes.

4.2. S’exclouen del règim de comunicació, i per tant, dels supòsits anteriors, les obres i instal·lacions 
següents:
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a) Les afectades per usos i obres provisionals, que es regulen pel seu règim urbanístic específic.

b) Les que afectin el patrimoni històric-artístic, d’acord amb la seva catalogació i les lleis sectorials que 
regulen el patrimoni cultural.

c) Les que afectin l’ús privatiu o ocupació dels béns de domini públic.

d) Les que requereixin de la redacció d’un projecte tècnic de conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’Ordenació de l’Edificació i resta de normativa aplicable.

e) Les que suposin l’inici d’una nova activitat amb incidència ambiental no inclosa a l’Annex de la Llei 
12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç de determinats serveis, quan 
per la seva entitat, excedeixi dels àmbits descrits al punt anterior d’aquest mateix article.

f) Les obres que no estiguin en sòl urbà consolidat d’acord amb la normativa aplicable.

4.3. Igualment queden excloses del règim de comunicació, per la seva pròpia naturalesa i regulació de la 
present ordenança, les parcel·lacions o divisions de finques de qualsevol tipus, les obres i instal·lacions 
majors o que requereixin projecte tècnic per a la seva execució, els enderrocs i quantes actuacions no 
estiguin expressament incloses en l’objecte de la present Ordenança.

CAPÍTOL III
Procediment i efectes

Article 5
5.1. Les comunicacions prèvies per a la realització de les obres o actuacions descrites en l’article 4 s’hauran 
de formalitzar en l’imprès oficial establert a l’efecte per l’Ajuntament que figura com a Annex 1, i signades 
per la persona que promogui les obres o treballs o el seu legal representant, es presentaran al Registre 
General, sense perjudici dels altres mitjans de recepció previstos a la legislació de procediment 
administratiu comú.

5.2. La comunicació ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
5.2.1. En tots els casos:
a) Imprès normalitzat de comunicació prèvia.
b) Pressupost original de les obres segellat pel contractista.
c) Croquis de l’estat actual dels elements on es pretenen realitzar les obres o treballs (si s’escau).
d) Croquis de l’estat proposat amb la realització de les obres o treballs, sempre que es pretengui variar la 
disposició original (sis s’escau).
e) Liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres.

5.2.2. Qualsevol altra documentació que el tècnic municipal consideri pertinent.

Article 6. Formes de presentació
6.1.En el cas de presentació personal al Registre General Municipal, l’Ajuntament comprovarà que l’obra o 
treball comunicat estigui inclòs dins els supòsits previstos a l’article 4 d’aquesta ordenança, així com que la 
documentació presentada per l’interessat és la requerida en l’article anterior.

6.2. En el supòsit de presentació no personal al Registre General Municipal, i per qualsevol dels mitjans 
previstos en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú, el Registre General 
Municipal comprovarà el compliment dels requisits esmentats en l’apartat anterior.
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6.3. En el cas de no ajustar-se la comunicació presentada a qualsevol dels supòsits previstos a l’article 4, o 
als requisits de l’article 5, es tramitarà com a sol•licitud de llicència municipal.

Article 7. Inici de les obres o treballs
7.1. L’Ajuntament, un cop comprovada la correcció de la comunicació presentada i de la documentació 
adjuntada, es donarà per assabentat. A aquest efecte, s’estendrà el segell de registre d’entrada al registre 
de l’Ajuntament, en el mateix document presentat per l’interessat.

7.2. Les obres i treballs subjectes al règim de comunicació prèvia es podran iniciar a partir del moment en 
què l’interessat tingui coneixement què l’Ajuntament es dóna per assabentat.

7.3. Les comunicacions per a l’execució de les obres i treballs, un cop l’Ajuntament s’hagi donat per 
assabentat, tenen un termini per a l’inici de tres mesos i per acabar-les de sis mesos, tots dos termini 
comptats des de l’inici dels seus efectes legitimadors.

Aquests terminis es poden prorrogar per resolució de l’Alcaldia prèvia petició justificada de l’interessat.

Transcorregut els terminis anteriors, i en cas de no haver-se iniciat o executat totalment les obres o treballs, 
es considerarà caducada l’autorització municipal per a la seva realització, circumstància que l’Ajuntament 
haurà de declarar mitjançant resolució adoptada de conformitat amb la normativa d’aplicació, i caldrà 
efectuar una nova comunicació.

CAPÍTOL IV
Activitat inspectora

Article 8
La comunicació prèvia no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el 
planejament vigent, ni podrà substituir a la llicència d’obres quan aquesta sigui preceptiva.

Article 9
9.1. L’Administració municipal podrà, en qualsevol moment, inspeccionar si les obres o treballs realitzats 
s’ajusten al contingut de l’escrit de comunicació, del qual l’Ajuntament s’hagi donat per assabentat.

9.2. En cas que les obres o treballs que es realitzin no s’adeqüin als comunicats i dels quals l’Administració 
s’hagi donat per assabentada, es reflectiran, en informe emès o acta aixecada a l’efecte, els incompliments 
que s’haguessin observat per part dels serveis municipals.

9.3. Si es produís el supòsit indicat en l’apartat anterior, l’Administració ordenarà a l’interessat la suspensió 
de les obres o treballs que s’estiguin realitzant. Si aquests fossin legalitzables, indicarà els tràmits pertinents 
a seguir per al compliment de la legislació aplicable. Si no ho fossin, i d’acord amb la legislació vigent, 
disposarà les mesures a adoptar per al restabliment de la normativa urbanística.

9.4. Sense perjudici de l’aplicació dels apartats 9.2 i 9.3 anteriors, es podrà disposar la instrucció de l’oportú 
expedient sancionador, o l’aplicació de multes coercitives, d’acord amb la legislació vigent.

Article 10
Constitueixen infraccions d’aquesta ordenança els fets següents:
a) La realització d’alguna obra o treball dels enumerats a l’article 4 sense la prèvia presentació al registre 
d’entrada de l’Ajuntament, i la corresponent formalització mitjançant el segell del registre de l’Ajuntament, 
per tal que l’Ajuntament se’n doni per assabentat.

Administració Local 35



 Número 228

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dijous, 27 de novembre de 2014

b) La continuació de les obres o treballs dels quals l’Administració s’hagi donat per assabentat després 
d’haver conclòs el seu termini d’execució.

c) L’execució d’obres o treballs diferents o realitzats de forma diferent a la manifestada en la comunicació de 
la qual l’Ajuntament s’hagi donat per assabentat.

Disposició addicional primera.

Per acord del Ple, es podrà, en qualsevol moment, augmentar o disminuir el nombre de supòsits esmentats 
en l’article 4, segons les necessitats que es vagin produint, i sempre d’acord amb la legislació vigent.

Disposició final
Aquesta ordenança reguladora entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils d’haver estat publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i regirà de forma indefinida fins a la seva derogació o modificació.

ANNEX 1

Registre d’entrada

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXECUCIÓ D’OBRES O INSTAL·LACIONS

DADES EXPEDIENT

ANY: EXPEDIENT:

Data inici:

Dades del sol·licitant:

Nom i Cognoms o raó social: DNI/CIF:

Adreça: Codi Postal:

Municipi: Província:

Telèfon: Correu electrònic:

Dades del representant legal:

Primer Cognom: Segon Cognom: Nom:

DNI: 

Adreça: Codi Postal:

Municipi: Província:
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Telèfon: Correu electrònic:

EXPOSO:

Que em disposo a realitzar obres/instal·lacions menors, subjectes al règim de comunicació al municipi de 
Seròs, d’acord amb les següents dades:

1. Descripció detallada de l’actuació a realitzar:  SI /  NO s’adjunta descripció detallada.

2. Emplaçament de l’obra:  SI /  NO s’adjunta plànol de situació:

Referència cadastral: ________________________

3. Que el pressupost d’execució ascendeix a:  SI /  NO s’adjunta pressupost justificat:_________ 
euros

4. Nom i domicili del contractista:_________________________

5. Ocupació de la via pública:  NO /  SI:____ m2, ______ dies

6. Tall de carrer:  NO /  SI: ______ dies

DECLARO:

Als efectes de la present comunicació declaro sota la meva responsabilitat:

Que les obres o instal·lacions que es duran a terme no tenen impacte en el patrimoni històric-artístic, ni en 
l’ús privatiu ni ocupació dels béns de domini públic i, no requereixen la redacció d’un projecte tècnic de 
conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

Que les actuacions comunicades s’executaran complint en tot moment la normativa reguladora dels 
residus de la construcció i amb observança estricta de les normes de seguretat establertes per les 
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disposicions vigents i aquelles que aconsellin les bones pràctiques de la construcció.

Que les dades presentades amb la comunicació són certes i accepto que la inexactitud, falsedat o 
omissió de les dades declarades comportarà la impossibilitat de continuar amb les obres sens perjudici de 
les responsabilitats penals, civils o administratives, així com la instrucció del corresponent expedient 
sancionador, quan s’escaigui.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA:

Fotocòpia del D.N.I. del signant, C.I.F. de la societat

Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat

Poders del representant

Contracte d’arrendament

Autorització realització obres per part del propietari.

Justificant pagament ICIO i taxes

Altra documentació:

COMUNICACIÓ

Comunico sota la meva responsabilitat, l’execució de l’actuació descrita en els termes previstos en 
l’Ordenança municipal de subjecció al règim de comunicació prèvia per a determinats supòsits sotmesos 
a llicència urbanística de l’Ajuntament de Seròs.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Condicions generals
- Per iniciar el tràmit caldrà que es faci efectiu l’import de la taxa i l’impost de construcció corresponent, 
mitjançant autoliquidació.

- En cas que l’execució de l’obra menor en règim de comunicació comporti una ocupació de la via pública 
cal tramitar la corresponent autorització per ocupació de la via pública.

- Qualsevol ocupació de la via pública que pugui afectar al trànsit de vianants o a la circulació rodada 
s’haurà de fer seguint les indicacions i fent servir les senyalitzacions indicades per Via Pública i la Policia 
Local.

- Aquesta comunicació s’efectuarà salvant el dret de la propietat i sense perjudici de tercers, segons l’art. 73 
del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, així com dels drets de servitud , de llums i vistes 
regulats per la jurisdicció civil.
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- Transcorregut el termini de tres mesos per iniciar les obres o de sis mesos per finalitzar-les, es produirà la 
caducitat de la comunicació. En cas que en l’esmentat termini no s’haguessin executat totalment les obres, 
es requerirà una nova comunicació amb els mateixos requisits i condicions que l’originària.

- L’execució d’obres sense que s’hagi presentat la comunicació pot ser objecte de sanció, sense perjudici 
que l’ajuntament pugui també paralitzar les obres, o imposar multes coercitives en els casos previstos 
legalment.

- El disposar de l’autorització per règim de comunicació prèvia no exclou els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats.

- Totes les modificacions que es produeixin en el desenvolupament de les obres no compreses en la 
documentació que va servir de base a la comunicació prèvia seran objecte de nova comunicació prèvia.

- La conformitat municipal de la comunicació prèvia no eximeix de responsabilitat al peticionari, que no 
podrà, en base a la mateixa, afectar les xarxes de serveis elèctriques, telefòniques, d’aigua, clavegueram, 
pavimentació, ni tampoc interrompre el trànsit com a conseqüència de l’execució de les obres, ni causar 
perjudicis a terceres persones.

- L’ajuntament podrà portar a terme, conforme a l’establert a la legislació vigent, mitjançant el seu personal 
tècnic, inspeccions per comprovar l’estat de les instal·lacions i la realització de les obres conforme a les 
condicions establertes en el document de la comunicació prèvia.

Lloc i data:

Signatura:

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Seròs.

L’Ajuntament de Seròs Garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, i així, d’acord amb la L.O. de 15/1999, el signant queda informat i dóna el seu consentiment a la 
incorporació de les seves dades als fitxers existents en l’empresa i al tractament dels mateixos per a la seva 
utilització en relació amb el desenvolupament de gestions comercials, administratives i altres activitats 
pròpies de la mateixa.

La política de privadesa de l’Ajuntament de Seròs li assegura en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a 
l’Ajuntament de Seròs i domicili social a la Plaça de les Escoles, 1 a la localitat de Seròs CP. 25183 a la 
província de Lleida sent responsable del fitxer L’Ajuntament de Seròs amb domicili a aquests efectes, en 
l’adreça abans indicada.

El signant, accepta que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a activitats necessàries per 
al correcte desenvolupament de la gestió i administració interna de l’Ajuntament de Seròs. Així mateix, el 
signant, accepta que l’Ajuntament de Seròs li remeti informació sobre qualsevol producte o servei que 
comercialitzi o presti. L’acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedits les seves dades en la 
forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al 
que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre. Final del formulario

———
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