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INFORMACIÓ MUNICIPAL 
PROCEDIMENTS 

 
CODI: E001 
 
NOM: RECONEIXEMENT DE SIGNATURA 
 
DESCRIPCIÓ 
Acte administratiu que dona fe de la personalitat d’un ciutadà que signa un document. L’interessat portarà 
aquest document a l’Ajuntament i un funcionari donarà fe que el signant és qui diu ser. 
 
QUI HO POT DEMANAR? 
Qualsevol persona. 
 
COM ES FA? 
Només presencialment. Cal presentar inexcusablement el DNI, passaport o carnet de conduir. 
 
ON ES FA PRESENCIALMENT? 
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà 
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200. 
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat 
cita prèvia. 
 
QUAN ES FA? 
En qualsevol moment a petició de l’interessat 
 
TRÀMITS NECESSARIS: 
- Pagament de les taxes (33€) 
- Presentació el document i signatura davant del funcionari. El reconeixement de signatura és immediat. 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
- El document que el sol·licitant signarà davant el funcionari 
- DNI o document d’identitat del signant. 
 
TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES: 
33€ 
 
FORMES DE PAGAMENT 
- A l'OMAC en efectiu, amb tarja de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres. 
- Mitjançant transferència bancària. 
Un cop feta la transferència cal comunicar a l'ajuntament per fax al número 972 032 210 o per correu 
electrònic a l'adreça recaptacio@figueres.org, la següent informació : 
- Titular de l’ingrés: Denominació i CIF. 
- Adreça del titular correcte per poder enviar-li el rebut pagat. 
- Concepte, tribut, pel qual fa el pagament. Si l’import ingressat és la suma de varis conceptes, el desglòs 
d’imports i de conceptes 
Els justificants de pagament s’envien per correu ordinari a l’adreça indicada o el domicili fiscal declarat en un 
termini d’uns deu dies 
IBAN: ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank 
 
TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE i NOTIFICAR 
Immediat. 
 

http://ncites.figueres.org:8088/QSIGE/apps/citaprevia/index.html?idioma=cat/
http://ncites.figueres.org:8088/QSIGE/apps/citaprevia/index.html?idioma=cat/
mailto:recaptacio@figueres.org
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NORMATIVA D’APLICACIÓ 
Reial Decret núm. 2568/1986, de 28 de novembre, d’organització, funcionament i règim Jurídic de les 
entitats locals 
 
MÉS INFORMACIÓ 
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.  
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)  
Telèfon 972 032 200 
 
Departament d’Estadística de l’Ajuntament 
Pça. de l'Ajuntament, 12, 3er. pis (FIGUERES) 
E-mail: estadistica@figueres.org 
 
IMPRESOS: 
No n’hi ha. 
 
OBSERVACIONS: 
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions 
normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions 
que no estiguin previstos per la legislació.  
 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-33252-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-33252-consolidado.pdf
mailto:estadistica@figueres,org
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