Aquest formulari es pot emplenar en pantalla
SOL·LICITUD CERTIFICAT
RÈGIM URBANÍSTIC
(QUALIFICACIÓ/APROFITAMENT)

ÀREA D’URBANISME

(Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 agost)
URB-002

Dades de la persona sol·licitant
Persona física: Nom

Primer cognom

Persona jurídica: Nom o raó social

Segon cognom
Sigla o nom

NIF/NIE/Passaport
NIF

Dades del/de la representant
Persona física: Nom

Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Qualitat de representació
Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper:
A l’atenció de
Adreça
Telèfon

Codi postal

Municipi

Notificació electrònica: (imprescindible certificat digital o IdCAT Mòbil)
A la meva bústia electrònica, accessible des de https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de Llobregat a enviar-me
avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica en relació amb aquesta sol·licitud:
Al telèfon mòbil

A l’adreça de correu electrònic

EXPOSO I SOL·LICITO
Que necessito que m’informeu per escrit del règim urbanístic aplicable a la finca o sector que s’especifica a
continuació, mitjançant l’emissió del certificat de règim urbanístic corresponent.
Finca
Sector
SOL·LICITO que em lliureu el Certificat de règim urbanístic esmentat al cos d’aquest escrit.
Data i signatura

Documentació aportada

Declaro que totes les dades facilitades són certes, i demano
que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

1.

El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Signatura
El/la sol·licitant o representant legal
Signat

Plànol d’emplaçament susceptible de permetre
que l’ajuntament identifiqui correctament la
finca o sector per a la qual se sol·licita el
certificat.

2. Document acreditatiu del pagament de la taxa

(107€), d’acord amb l’article 5.2.9 de
l’Ordenança fiscal núm.10 “Taxa per expedició
de documents”

3.

Protecció de Dades
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
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