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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
18494 Reial decret 1791/2008, de 3 de novembre, sobre la declaració de reparació i 

reconeixement personal als qui van patir persecució o violència durant la guerra 
civil i la dictadura.

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i 
s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra 
civil i la dictadura, ha reconegut a l’article 1 el dret a la reparació moral i a la recuperació 
de la memòria personal i familiar dels qui van patir persecució o violència durant la guerra 
civil i la dictadura.

Com a expressió d’aquest dret a la reparació moral, a l’article 2 es reconeix i es declara 
el caràcter radicalment injust de totes les condemnes, sancions i qualssevol formes de 
violència personal produïdes per raons polítiques, ideològiques o de creença religiosa 
durant la guerra civil, així com les sofertes per les mateixes causes durant la dictadura.

Aquestes raons inclouen la pertinença, col·laboració o relació amb partits polítics, 
sindicats, organitzacions religioses o militars, minories ètniques, societats secretes, lògies 
maçòniques i grups de resistència, així com l’exercici de conductes vinculades amb opcions 
culturals, lingüístiques o d’orientació sexual.

Igualment, la Llei 52/2007, de 26 de desembre, reconeix i declara la injustícia que va 
suposar l’exili de molts espanyols durant la guerra civil i la dictadura franquista.

Es reconeix també la il·legitimitat de les condemnes i sancions que van patir els qui, 
durant la dictadura, van lluitar pel restabliment d’un règim democràtic a Espanya, o van 
intentar viure conforme a opcions emparades avui per la nostra Constitució, però 
perseguides pel règim polític sorgit de la sublevació il·legítima del 18 de juliol de 1936.

Aquestes declaracions genèriques es complementen amb un procediment específic 
per obtenir una declaració personal, de contingut rehabilitador i reparador, previst a 
l’article 4 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, que s’obre com un dret a tots els 
perjudicats, i que podran exercir ells mateixos, o bé els seus familiars o les institucions 
públiques on hagin exercit un càrrec o una activitat rellevant.

Mitjançant aquesta Declaració, la democràcia espanyola honra els ciutadans que van 
patir directament la injustícia i els greuges derivats de la guerra civil i de la dictadura 
franquista.

Els apartats 4 i 5 de l’article 4 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, al·ludeixen 
expressament al Ministeri de Justícia com l’òrgan competent per a l’expedició de l’esmentada 
Declaració.

Per la seva banda, la disposició final primera de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, 
habilita el Govern i els seus membres, en l’àmbit de les seves respectives competències, 
per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació 
del que estableix la Llei.

En ús d’aquestes habilitacions es dicta el present Reial decret que té per objecte 
desenvolupar les previsions que conté l’article 4 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, 
que regula el procediment per a l’obtenció de la Declaració de reparació i reconeixement 
personal.

El Reial decret respecta el contingut de l’article 4 de la Llei 52/2007, pel que fa a 
l’objecte i la finalitat del procediment; a la compatibilitat de la Declaració amb qualsevol 
altra fórmula de reparació prevista en l’ordenament jurídic i la prohibició que aquesta 
constitueixi títol per al reconeixement de responsabilitat patrimonial de l’Estat ni de 
qualsevol altra Administració Pública, ni dóna lloc a efecte, reparació o indemnització 
d’índole econòmica o professional, així com els subjectes legitimats per sol·licitar la 
Declaració.
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La tramitació dels expedients s’atribueix a la Divisió de Tramitació de Drets de Gràcia 
i altres Drets, òrgan dependent de la Subsecretaria de Justícia, i la resolució del procediment 
correspon al ministre de Justícia.

La tramitació i resolució del procediment s’ha de regir pel que estableix la Llei 30/1992 
encara que s’hi introdueixen algunes especialitats.

Finalment es garanteix el dret del ciutadà a relacionar-se amb el Ministeri de Justícia 
utilitzant mitjans electrònics per a l’exercici dels drets que preveu l’article 35 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú així com possibilitat de gestionar electrònicament el 
procediment mitjançant la inclusió de referències expresses al llarg de l’articulat, a la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, amb l’aprovació prèvia de la ministra 
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la reunió del dia 31 d’octubre de 2008,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte del Reial decret.

Aquest Reial decret té per objecte la regulació del procediment per a l’obtenció de la 
Declaració de reparació i reconeixement personal prevista a l’article 4 de la Llei 52/2007, 
de 27 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a 
favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura.

Article 2. Objecte i finalitat de procediment.

1. Aquest procediment té per objecte l’obtenció de la Declaració de reparació i 
reconeixement personal dels qui van patir persecució o violència, per raons polítiques, 
ideològiques, o de creença religiosa, durant la guerra civil i la dictadura com a conseqüència 
de condemnes, sancions i qualssevol formes de violència personal.

2. Aquesta Declaració és compatible amb qualsevol altra fórmula de reparació 
prevista en l’ordenament jurídic i no constitueix títol per al reconeixement de responsabilitat 
patrimonial de l’Estat ni de qualsevol Administració Pública, ni dóna lloc a efecte, reparació 
o indemnització d’índole econòmica o professional.

Article 3. Competències.

1. La tramitació del procediment correspon a la Divisió de Tramitació de Drets de 
Gràcia i Altres Drets, òrgan dependent de la Subsecretaria de Justícia.

2. La resolució del procediment és competència del ministre de Justícia. Aquesta 
resolució exhaureix la via administrativa conforme al que estableix l’article 109 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú en relació amb la disposició addicional quinzena de la 
Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de 
l’Estat.

Article 4. Legitimació.

Tenen dret a sol·licitar la Declaració:

a) Les persones afectades, amb independència de la seva nacionalitat i, en cas que 
aquestes hagin mort, el cònjuge o la persona lligada per anàloga relació d’afectivitat, els 
seus ascendents, els seus descendents i els seus col·laterals fins al segon grau.

b) Així mateix, les institucions públiques, amb l’acord previ del seu òrgan col·legiat de 
govern, respecte dels qui, quan els manqui el cònjuge o els familiars esmentats en l’apartat 
anterior, hi hagin exercit un càrrec o una activitat rellevant.
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Article 5. Contingut de la sol·licitud.

La sol·licitud, el model de la qual figura a l’annex que acompanya aquest Reial decret, 
s’ha d’adreçar al ministre de Justícia i ha de contenir els aspectes següents:

a) Nom i cognoms de la persona o identificació de la institució pública que sol·licita la 
Declaració, i si s’escau, de la persona que la representi, així com la identificació del mitjà 
preferent o del lloc que s’assenyali als efectes de notificacions.

En tot cas el sol·licitant ha d’adjuntar-hi els documents originals o una còpia compulsada 
d’aquests, acreditatius de la legitimació i, si s’escau, representació.

b) Nom i cognoms de la persona per a la qual se sol·licita la Declaració en el supòsit 
que no coincideixi amb el peticionari.

c) Fets i raons en què es concreta la sol·licitud.
A aquests efectes, el peticionari ha d’aportar tota la documentació que sobre els fets i 

el procediment estigui en poder seu, així com tots els antecedents que es considerin 
oportuns.

També es poden aportar documents i informes expedits per entitats o institucions, 
públiques o privades, que estiguin relacionades amb la reparació i recuperació de la 
memòria personal i familiar de les víctimes de la guerra civil i la dictadura, així com dels 
partits polítics, sindicats i associacions que van patir persecució durant la dictadura.

d) Lloc i data.
e) Signatura del sol·licitant o acreditació de l’autenticitat de la seva voluntat expressada 

per qualsevol mitjà.

Article 6. Lloc i mitjans de presentació de la sol·licitud.

La sol·licitud es pot presentar en qualsevol dels llocs que estableix l’article 38.4 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, així com de forma electrònica, d’acord amb el que preveu 
l’article 6.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, a través de la pàgina web del Ministeri de 
Justícia (www.mjusticia.es).

Article 7. Tramitació i resolució.

La tramitació i resolució d’aquest procediment segueix el que preveu la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, amb les especialitats següents:

a) En la instrucció de l’expedient, l’instructor pot sol·licitar dels òrgans, organismes 
públics i resta d’entitats de dret públic de l’Administració General de l’Estat així com de 
qualssevol altres entitats o institucions privades, la informació que pugui ser necessària 
per a la resolució del procediment. Aquests òrgans, organismes i entitats o institucions 
tenen l’obligació de facilitar la informació requerida en el termini màxim de dos mesos des 
de la recepció de la sol·licitud, mitjançant certificacions, extractes, informes o còpies 
autenticades dels documents, d’acord amb les seves pròpies normes organitzatives.

b) El termini de resolució i notificació d’aquest procediment és de sis mesos 
transcorreguts els quals, sense que es dicti resolució expressa, s’entén estimada la 
sol·licitud.

c) En cas de resolució ferma estimatòria, es lliura al peticionari un títol expedit pel 
ministre de Justícia en el qual ha de constar la Declaració de reparació i reconeixement 
personal.

d) En el supòsit que la resolució sigui desestimatòria s’ha de fer constar que no ha 
quedat acreditat en el procediment el compliment dels requisits que estableix la Llei 52/2007, 
de 27 de desembre, per a l’atorgament de la Declaració.

Article 8. Principi de col·laboració.

1. El principi de col·laboració informa sobre les relacions entre el Ministeri de Justícia 
i tots els òrgans, organismes públics i altres entitats de dret públic de l’Administració 
General de l’Estat així com les relacions amb entitats o institucions privades, per a l’eficaç 
compliment del que preveu aquest Reial decret. A aquest efecte els esmentats òrgans, cv
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organismes, organitzacions o entitats i institucions estan obligats a facilitar la informació i 
documentació que els sigui sol·licitada en el marc del procediment dissenyat en aquest 
Reial decret.

2. Així mateix aquest principi informa sobre les relacions entre l’Administració General 
de l’Estat i la de les comunitats autònomes i les entitats que integren l’Administració Local. 
A aquest efecte, es poden subscriure convenis que articulin l’esmentada col·laboració.

Disposició addicional primera. Registre de declaracions.

En la Divisió de Tramitació de Drets de Gràcia i Altres Drets hi ha d’haver un registre 
de declaracions a efectes estadístics i també per a l’expedició de còpies del títol als 
familiars o institucions públiques que ho sol·licitin.

Disposició addicional segona. Protecció de dades de caràcter personal.

Les actuacions derivades d’aquest Reial decret han de respectar el que estableix Llei 
orgànica 15/1999, de 15 de juny, de protecció de dades de caràcter personal i la seva 
normativa de desplegament.

Disposició addicional tercera. Aplicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny.

És aplicable el que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics.

Disposició addicional quarta. Model de sol·licitud i instruccions per emplenar-lo.

S’aprova el model de sol·licitud de la Declaració de reparació i reconeixement personal 
així com les instruccions per emplenar-lo que figuren a l’annex que acompanya aquest 
Reial decret.

Disposició final primera. Aplicació supletòria de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

En tot el que no preveu aquest Reial decret és aplicable el que estableix la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre de Justícia, perquè, en l’àmbit de les seves competències, adopti 
les normes i mesures necessàries per al desplegament d’aquest Reial decret.

En especial, en relació amb la possibilitat de presentar la sol·licitud i tramitar el 
procediment de forma electrònica, amb la difusió i l’accés a la informació relacionada amb 
el procediment, amb la seva tramitació i la documentació necessària per poder obtenir la 
Declaració, així com per determinar les característiques i el contingut del títol que expedeixi 
el ministre de Justícia.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 3 de novembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Justícia,
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
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ANNEX 

MINISTERI DE JUSTÍCIA 
www.mjusticia.es 

 Espai reservat per als segells de registre  

   

 

GOVERN  
D’ESPANYA 

MINISTERI 
DE JUSTÍCIA 

   

MODEL DE SOL·LICITUD DE LA DECLARACIÓ DE REPARACIÓ I RECONEIXEMENT PERSONAL 
(article 4 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre) 

1. DADES DE L’AFECTAT 

PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM 

DATA DE NAIXEMENT 
                               ___ / ___ /______ 

NACIONALITAT DNI/NIF/NIE  HOME 
 DONA 

2. DADES DEL SOL·LICITANT 

2.1 AFECTAT DIRECTE, FAMILIAR, REPRESENTANT D’UNA INSTITUCIÓ 

PRIMER COGNOM SEGON COGNOM 
 

NOM 

NACIONALITAT TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
 

 DNI/NIF/NIE     UN ALTRE: 
______________ 

NÚM. DOCUMENT 

PARENTIU AMB L’AFECTAT DIRECTE CÀRREC DEL REPRESENTANT DE LA INSTITUCIÓ 

Adreça als efectes de notificacions 

DOMICILI (carrer, número, pis i porta) LOCALITAT 

CODI POSTAL PROVÍNCIA PAÍS 

TELÈFON 
 

TELÈFON MÒBIL FAX CORREU ELECTRÒNIC 

2.2 INSTITUCIÓ 
Empleneu-ho només en el cas que el sol·licitant sigui una institució perquè no existeixen familiars 
DENOMINACIÓ DE LA INSTITUCIÓ NIF 

ACORD DE L’ÒRGAN COL·LEGIAT 
ÒRGAN:_____________________________________________________________________________________      DATA  
___ / ___ /______ 
CÀRREC O ACTIVITAT EXERCITS PER L’AFECTAT EN LA INSTITUCIÓ 

3. FETS QUE S’AL·LEGUEN 

FET AL·LEGAT PROVÍNCIA LOCALITAT i C. POSTAL 

   
C. POSTAL 

   
C. POSTAL 

   
C. POSTAL 
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MINISTERI DE JUSTÍCIA 
www.mjusticia.es 

 
COGNOMS I NOM DE L’AFECTAT 
 

4. RESOLUCIONS I CERTIFICACIONS 
Empleneu-ho en cas d’existència de certificacions o resolucions 
 

*CODI 
ÒRGAN–

ORGANISME
DESCRIPCIÓ 

NOM  
(només en el cas de no 
ser a la llista d’òrgans-

organismes) 

ADREÇA POSTAL 
(només en el cas de no ser a la 

llista d’òrgans-organismes) 

 RESOLUCIÓ 
 CERTIFICACIÓ 

    

 RESOLUCIÓ 
 CERTIFICACIÓ 

    

 RESOLUCIÓ 
 CERTIFICACIÓ 

    

 RESOLUCIÓ 
 CERTIFICACIÓ 

    

* Escolliu un codi d’organismes d’entre la llista de la pàgina d’instruccions 

5. DOCUMENTS QUE S’APORTEN 

 
 DOCUMENTS ACREDITATIUS DE LA IDENTITAT DE L’AFECTAT 

 DOCUMENTS  ACREDITATIUS DEL PARENTIU DEL SOL·LICITANT 

 DOCUMENTS ACREDITATIUS DE LA INSTITUCIÓ SOL·LICITANT, EL SEU REPRESENTANT I ACORD DE L’ÒRGAN 

COL·LEGIAT 

 DOCUMENTS ACREDITATIUS DE LES RESOLUCIONS DICTADES I CERTIFICACIONS EMESES 

 DOCUMENTS ACREDITATIUS DELS FETS AL·LEGATS 

 
 

 

 

ALTRES 

 

 
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que són certes les dades que consigno en la present sol·licitud. 
 
AUTORITZO la verificació i l’acarament de les dades amb les que consten en qualsevol altre organisme que tingui 
atribuïda la competència sobre aquestes, així com la consulta de les meves dades d’identificació personal, amb 
garantia de confidencialitat i als exclusius efectes d’aquesta sol·licitud. 
 
SOL·LICITO la Declaració de reparació i reconeixement personal que preveu l’article 4 de la Llei 52/2007, de 26 de 
desembre (BOE del 27). 
 

A  _______________________,  _____  de/d’  __________________  de  20__ 
(Signatura del sol·licitant) 

 
Les dades de caràcter personal que consten en la present sol·licitud s’han d’incorporar a un fitxer automatitzat custodiat 
al Ministeri de Justícia, i s’han de tractar de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal 

(Vegeu instruccions de formalització al dors) 
MINISTERI DE JUSTÍCIA 
Plaça Jacinto Benavente, 3 
28071 - MADRID 
902 007 214  
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MINISTERI DE JUSTÍCIA 
www.mjusticia.es 

 Espai reservat per als segells de registre  

   

 

GOVERN  
D’ESPANYA 

MINISTERI 
DE JUSTÍCIA 

   

A EMPLENAR PER L’ADMINISTRACIÓ 
 
COGNOMS I NOM DEL SOL·LICITANT Num. DNI – NIE – PASSAPORT 

NOM D’INSTITUCIÓ CIF INSTITUCIÓ 
 

CLAU D’IDENTIFICACIÓ DEL SEU EXPEDIENT 

FUNCIONARI DE CONTACTE 

SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE REPARACIÓ I RECONEIXEMENT PERSONAL 

DOCUMENTS REQUERITS EN LA DATA DE RECEPCIÓ DE LA SOL·LICITUD PEL MINISTERI DE JUSTÍCIA 

1.  Documentació acreditativa de la identitat de l’afectat 

2.  Documentació acreditativa del parentiu del sol·licitant 

3.  Documentació acreditatius de la institució, sol·licitant, representant i acord de l’òrgan col·legiat 

4.  Documentació acreditativa de les resolucions dictades i certificacions emeses 

5.  Documentació acreditativa dels fets al·legats 

   

 

He rebut els documents requerits a excepció dels 

números_______________________________ 

 

Signatura 

 

 

 

 

 

 

Càrrec i nom del funcionari ___________________ 

______________________________________________ 

Data __________________ Lloc___________________ 

  
DILIGÈNCIA DE LA COMPULSA 
Un cop vistos els següents documents originals i en vigor: 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
S’expedeix la present diligència de verificació per fer 
constar que les dades reflectides en aquesta sol·licitud i les 
que apareixen en els documents esmentats coincideixen 
fidelment en el seu contingut. 

Signatura 
 
 

Càrrec i nom del funcionari____________________ 

____________________________________________ 

Data __________________ Lloc________________ 
 

 
 
Les dades de caràcter personal que consten en la present sol·licitud s’han d’incorporar a un fitxer automatitzat custodiat 
en el Ministeri de Justícia, i s’han de tractar de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
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SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE REPARACIÓ I RECONEIXEMENT PERSONAL 

 

MINISTERI DE JUSTÍCIA 
www.mjusticia.es 

INSTRUCCIONS 

1. DADES DE L’AFECTAT DIRECTE PER A QUI SE SOL·LICITA LA DECLARACIÓ 
Empleneu les dades d’identificació: cognoms i nom, data de naixement, sexe, i la nacionalitat en el moment en què 
van ocórrer els fets. 
 
Indiqueu-hi el DNI/NIF/NIE en cas que sigui possible, perquè existeix aquest tipus de document en vida de l’afectat, 
o bé referència que identifiqui l’afectat. 
 

2. DADES DEL SOL·LICITANT 
El sol·licitant pot ser: 
- L’afectat mateix per al qual se sol·licita la Declaració. 
- En cas que hagi mort, el/la cònjuge o persona lligada per anàloga relació d’afectivitat, els seus ascendents, els 

seus descendents (fills, néts) i els seus col·laterals fins al segon grau.  
- Només en el cas que no existeixin familiars, una institució pública respecte dels qui hi hagin exercit un càrrec o 

activitat rellevant, amb l’acord previ del seu òrgan col·legiat de govern. 
 
Empleneu les dades d’identificació del sol·licitant: cognoms i nom, documents identificatius i nacionalitat en la data 
de la sol·licitud. Parentiu en cas de ser un familiar el sol·licitant, o càrrec del representant en la institució, si és en 
representació d’una institució per la qual es presenta la sol·licitud. 
Les dades emplenades en l’adreça es consideren als efectes de notificacions. 

 
Empleneu les dades d’identificació de la institució sol·licitant, l’òrgan col·legiat i la data de l’acord pel qual es 
formula aquesta sol·licitud, i el càrrec o l’activitat exercits per l’afectat en la institució. 
 

3. FETS QUE S’AL·LEGUEN 
Expresseu-hi els fets que van conduir l’afectat a patir persecució o violència, per raons polítiques, ideològiques, o 
de creença religiosa durant la guerra civil y la dictadura, indicant-hi els òrgans-organismes dipositaris de la 
documentació o arxiu dels fets. Per a cada fet, indiqueu-hi la província, el municipi o la localitat i el codi postal on 
es va produir. 
 

4. RESOLUCIONS I CERTIFICACIONS 
Enumereu les resolucions i certificacions que acreditin els fets al·legats, indicant-hi d’entre la llista l’òrgan–
organisme que va dictar la resolució o va emetre la certificació. En el cas de no constar en la llista, empleneu-hi les 
dades de nom d’òrgan–organisme i l’adreça postal. 
 

 Llista d’òrgans - organismes 

Codi Nom 
01 Consell de guerra 
02 Tribunal d’honor 
03 Tribunal de repressió de la maçoneria i el 

comunisme 
04 Tribunal de responsabilitats polítiques 
05 Tribunal d’ordre públic 
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SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE REPARACIÓ I RECONEIXEMENT PERSONAL 

 

MINISTERI DE JUSTÍCIA 
www.mjusticia.es 

5. DOCUMENTS QUE S’APORTEN 
Assenyaleu amb una creu en aquest apartat els documents que s’adjunten a la sol·licitud, acreditatius de: 
- La identitat de l’afectat. 
- Del parentiu del sol·licitant amb l’afectat. 
- En cas que no existeixin familiars i la sol·licitud la formuli una institució: identificació de la institució, de l’òrgan 

col·legiat i la data en què es va prendre l’acord, la representació del sol·licitant i el càrrec o l’activitat exercits 
per l’afectat en la institució. 

- Certificacions expedides per qualsevol entitat pública o privada àmpliament reconeguda, resolucions dictades 
per òrgans judicials. 

- Documents que acreditin d’alguna manera els fets al·legats. 
- Altres documents que es considerin d’interès. 

 
Si aquesta sol·licitud no va acompanyada dels documents necessaris per tramitar-la, ha de presentar-los personalment 
o per correu en el termini de deu dies comptats des de l’endemà del dia en què se li hagi notificat el requeriment. 
 
Amb l’incompliment del termini assenyalat s’entén que desisteix de la seva petició, d’acord amb el que preveuen els 
articles 70 i 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Si, per contra, els presenta en el temps requerit, el termini màxim 
per emetre resolució sobre la seva sol·licitud i notificar-la s’ha d’iniciar a partir de la data de recepció d’aquests 
documents. 
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