
SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )*

Població * / Población

Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Codi Postal */Codigo Postal

Telèfon*/ Teléfono Adreça electrònica / Dirección electónica

Província/Provincia

SOL·LICITUD DE CERTIFICATS O  
INFORMES URBANÍSTICS I D'ACTIVITATS 

  
SOLICITUD DE CERTIFICADOS O INFORMES  

URBANÍSTICOS Y DE ACTIVIDADES 
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Tipus Via / Tipo via

Nom i Cognoms del representant * / Nombre y apellidos del representante *

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 
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ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIÓ * / DIRECCIÓN A EFECTOS DE COMUNICACIÓN *

A la mateixa de l'interessat / A la misma del interesado Mateixa representant / Misma representante Altra / Otra

Pis-Porta/Piso-PuertaEscala/ EscaleraNum*Domicili / Domicilio *Tipus Via / Tipo via

Província/ProvinciaCodi Postal */Codigo PostalPoblació * / Población

Telèfon* / Teléfono Adreça electrònica / Dirección electónica

ADREÇA OBJECTE DEL CERTIFICAT O INFORME / DIRECCIÓN OBJETO DEL CERTIFICADO O INFORME

Emplaçament / Emplazamiento Referència cadastral / Referencia catastral

 Certificat urbanístic de compatibilitat / Certificado urbanístico de compatibilidad

 Certificat de legalitat i antiguitat d'una finca / Certificado de legalidad y antiguedad de una finca

 Certificat d'aprofitament urbanístic / Certificado de aprovechamiento urbanístico

 Certificat de la no existència d'expedient sancionador en matèria urbanística / Certificado de la no existencia de expediente sancionador en materia    
  urbanística

 Altres / Otros

 Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats / Solicitud de informe urbanístico asociado a la tramitación de actividades

 Certificat de canvi de nom de carrer i/o de numeració d´una finca / Certificado de cambio de nombre de calle y/o de numeración de una finca

TIPUS DE CERTIFICAT O INFORME QUE SE SOL·LICITA / TIPOS DE CERTIFICADO O INFORME QUE SE SOLICITA

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre. A tal efecte 
facilito en la present comunicació, el correu electrònic i el telèfon mòbil / Quiero recibir notificación electrónica de todos los actos de este procedimiento en 
aplicación de lo que dispone la Ley 39/2015, del 1 de Octubre. A tal efecto facilito en la presente comunicación, el correo electrónico y el teléfono móvil.
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Esplugues de Llobregat,

* Camps de compliment obligatorii  
* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura,

 Memòria descriptiva de l'activitat projectada en format electrònic (en el cas de sol·licitud d'informe urbanístic) / 
 Memoria descriptiva de la actividad proyectada en formato electrónico (en el caso de solicitud de informe urbanístico)

 Còpia de la descripció de la finca, si escau (escriptura o nota de registre) / Copia de la descripción de la finca, si procede (escritura o nota de registro)

 Justificant del pagament de la taxa / Justificante del pago de la tasa

 Plànol d'emplaçament / Plano de emplazamiento

 Autorització de l'atorgament de la representació / Autorización del otorgamiento de la representación

 Dades identificatives del titular (DNI, NIF, etc) / Datos identificativos del titular (DNI, NIF, etc)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR / DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

SOL·LICITO la certificació i/o informe que s'indica i declaro que totes les dades consignades i tota la documentación presentades són certes. 
  
SOLICITO la certificación y/o informe que se indica y declaro que todos los datos consignados y toda la documentación presentadas son ciertas.

CONDICIONS GENERALS / CONDICIONES GENERALES 
  
L'expedició del certificat resta condicionat al pagament de la taxa d'acord amb l'Ordenança Fiscal núM. 9 6.2 A)II 
  
La expedición del certificado queda condicionado al pago de la tasa de acuerdo con la Ordenanza Fiscal núm. 9 6.2 A)II

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
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* Camps de compliment obligatori 
* Campos de cumplimiento obligatorio
Signatura,
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR / DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
SOL·LICITO la certificació i/o informe que s'indica i declaro que totes les dades consignades i tota la documentación presentades són certes.
 
SOLICITO la certificación y/o informe que se indica y declaro que todos los datos consignados y toda la documentación presentadas son ciertas.
CONDICIONS GENERALS / CONDICIONES GENERALES
 
L'expedició del certificat resta condicionat al pagament de la taxa d'acord amb l'Ordenança Fiscal núM. 9 6.2 A)II
 
La expedición del certificado queda condicionado al pago de la tasa de acuerdo con la Ordenanza Fiscal núm. 9 6.2 A)II
Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat
8.2.1.3144.1.471865.466429
	Nom-Cognom: 
	numero-document: 
	nom-via: 
	població: 
	num-domicili: 
	escala-domicili: 
	pis-domicili: 
	codi-postal: 
	telefon: 
	email: 
	provincia: Barcelona
	Document-identificació: DNI
	tipus-de-via: Carrer - Calle
	CasillaVerificación2: 0
	CasillaVerificación3: 0
	CasillaVerificación4: 0
	DateTimeField1: 
	SignatureField1: 



