SOL·LICITUD DE CERTIFICAT URBANÍSITIC
DADES PERSONALS
Nom i cognoms

DNI / Pas. / T.R.

Domicili

Núm., Pis / Porta

Població

Província

Telèfon

Correu electrònic

En representació de

C.P.

DNI / Pas. / T.R.

Qui subscriu formula la sol·licitud a l’Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Subirats i autoritza perquè es
consultin les dades necessàries per a la resolució d’aquesta petició a les administracions públiques competents.
SOL·LICITO
 CERTIFICAT D’EMPLAÇAMENT I DADES CADASTRALS D’UNA FINCA (Taxa: 10,00€)
Per emetre aquest certificat cal aportar còpia de l’últim rebut d’IBI de la finca objecte de certificació .
 CERTIFICAT DE QUALIFICACIÓ URBANÍSITICA D’UNA FINCA (Taxa: 23,70€)
 CERTIFICAT D’ANTIGUITAT I LEGALITAT URBANÍSTICA D’UNA FINCA (Taxa: 70,00€)
Per emetre aquest certificat caldrà aportar noms propis de les persones que puguin haver demanat llicències
municipals d’obres o activitats, des dels primers anys i fins a dia d’avui, per la finca objecte de certificació.
 ALTRES CERTIFICATS NO ESPECIFICATS (sense desplaçament 23,70€ / amb desplaçament: 116,00€)
........................................................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
DOCUMENTACIÓ APORTADA:
 Justificant de pagament de la taxa municipal (cal fer el pagament de la taxa en el moment de fer la sol·licitud)
 Referència cadastral de la finca objecte de certificació: ................................................................... .......................
 Altres: ..................................................................................................................... ......................................................
Lloc i data de la sol·licitud

Signatura

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem
que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Expedients i procediments municipals, del que és responsa ble l’Ajuntament de
Subirats i seran objecte de tractament per gestionar els expedients i procediments administratius relacionats amb les competències municipals,
en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre con sentiment o si no ho
autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant -vos personalment a l’Ajuntament de Subirats, plaça
de l’Ajuntament, s/n de Sant Pau d’Ordal.
.

