
........................................................................................................................... que visc

a........................................................................ (comarca d...........................................),

c/........................................................................ núm............ tef. .....................................

i amb DNI ..........................................................,

EXPOSO

Que sóc propietari d'una construcció fora del nucli urbà,

 existent Nom actual ...............................................................................

de nova construcció

Que d'acord als criteris del Reglament de Toponímia Local :

Art. 8è.- La denominació dels masos tradicionals, dels edificis catalogats i d'altres edificis d'interès només

podrà ser modificada amb un informe favorable de la Comissió.
Art. 9è.- Quan es tracti d'una nova construcció, es tindran en compte els criteris següents:

a) Noms de la terra, que siguin formes genuïnes, que no sonin estranyes a la llengua. b) Nom del
camp on s'ubiqui la nova construcció o qualsevol altre element característic de l'entorn. c) Nom de
la família ( o cognom).

Art. 10è.-  En cas que la nova construcció s'ubiqui al costat d'un mas tradicional o el substitueixi, s'adoptaran
fórmules que heretin o recullin el nom de l'antic mas. Fórmules del tipus:

< cabanya del mas ... >
< la casa nova del mas ...>
< can ... nou >

DEMANO

Canviar
           el nom de la construcció, d'acord a les següents propostes :

Donar  d'alta

1. ..........................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................

Olot, .......... d.............................................  de 20....

(signatura)

SOL·LICITUD D'ALTA O CANVI DE NOM D'UN EDIFICI FORA DEL NUCLI URBÀ (TOPONÍMIA)



Responsable del 
tractament 

Ajuntament d’Olot 
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 00 
atencioalciutada@olot.cat http://www.olot.cat 

Dades de 
contacte del 
delegat de 
protecció de 
dades 

Ajuntament d’Olot 
Passeig Ramon Guillamet, 
10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 18 
dpd@olot.cat  

Finalitat del 
tractament 

La Resolució d’aquesta tramitació. 

Base jurídica Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Decret 
Legislatiu 2/2003 i Llei 39/2015). Les dades són obligatòries per tramitar la sol∙licitud. 

Destinataris Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi. 

Drets de les 
persones 

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar‐les o suprimir‐les, oposar‐vos al tractament i 
sol∙licitar‐ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades personals i garantía dels drets digitals, enviant la vostra 
sol∙licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica 
https://seu‐ e.cat/ca/web/olot 
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD 

Termini de 
conservació de 
les dades 

Decret 13/2008, de 22 de gener sobre accés, avaluació i tria de documents. 

Reclamació Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu‐e.cat/ca/web/olot 

PROTECCIÓ DE DADES
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