Sol·licitud de legalitat urbanística
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

DNI

En representació de

DNI

Domicili (carrer, plaça...)

Núm.

Pis

Porta

Població

CP

Telèfon

Exposa
Que, d’acord amb el que disposa l’article 8.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, necessito que se m’expedeixi
certificació de legalitat urbanística de l’immoble situat a la següent adreça d’aquest
municipi:
Tipus de via

Nom de la Via

Número

I que està compost de planta baixa més ......... plantes pis
Sol·licita
Que em sigui lliurada la certificació abans esmentada
Relació de documents aportats

o
o
o

Plànol d’emplaçament signat per la persona peticionària o fitxa del cadastre
Comprovant de pagament de la taxa per l’expedició de certificats
Referència cadastral complerta (20 dígits)

Signatura

Santa Eulàlia de Ronçana,

d

de 20

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades
facilitades seran incloses en el fitxer “registre d’entrades i sortides” amb la finalitat de registre i arxiu. Així mateix, us informem de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent mitjançant sol·licitud
expressa adreçada al Registre General ubicat a la Carretera de la Sagrera, 3, de Santa Eulàlia de Ronçana

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Carretera de la Sagrera, 3. 08187 · Telf. 93.844.80.25 - Fax. 93.844.93.80
www.ser.cat · ser@ser.cat

Autoliquidació Taxa (segons ordenança fiscal nº 7)
CONCEPTE

TIPUS IMPOSITIU

Per cada informe de legalitat d’obres existents

64,95 euros

Nº COMPTE
Entitats bancàries col·laboradores:
BBVA
Caixa Bank

ES38 0182 - 6035 - 4302 - 0156 - 0499
ES78 2100 - 1426 - 4702 - 0000 - 1456

Segell entitat bancària

L´import de la taxa és de 64,95 euros. L’abonament d’aquest import es farà
mitjançant el present full d’autoliquidació que s’haurà de retornar a l’ajuntament,
segellat per l’entitat bancària, abans de la sol·licitud del certificat.

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades
facilitades seran incloses en el fitxer “registre d’entrades i sortides” amb la finalitat de registre i arxiu. Així mateix, us informem de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent mitjançant sol·licitud
expressa adreçada al Registre General ubicat a la Carretera de la Sagrera, 3, de Santa Eulàlia de Ronçana
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