
 

 

 

AJUNTAMENT DE SUBIRATS 
            www.subirats.cat 

 

 

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT URBANÍSTIC 
 

En/na ......................................................................................., amb D.N.I .........................., domiciliat/da 

al carrer ........................................................................................................, número ......................., 

població ............................................................. codi postal ......................, telèfon ..................................... 

 

En representació de ......................................................................................., amb D.N.I .........................., 

domiciliat/da al carrer ..............................................................................., número ......................., 

població ............................................................. codi postal ......................, telèfon ..................................... 

 

SOL·LICITA: 

□ Certificat d’emplaçament i dades cadastrals d’una finca (taxa: 10,00€)    

□ Certificat de de qualificació urbanística d’una finca (taxa: 23,70€)  

□ Certificat d’antiguitat i legalitat urbanística d’una finca (taxa: 70,00€)  

□ Altres no especificats: (sense desplaçament: 23,70€ / amb desplaçament: 116,00€) 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: (veure al dors la documentació requerida en cada cas) 

□ Justificant pagament taxa municipal (cal abonar la taxa en el moment de presentar aquesta sol·licitud) 

□ Referència cadastral de la finca objecte de certificació: ............................................................................ 

□ ..................................................................................................................................................................... 

□ ..................................................................................................................................................................... 
 

Subirats, ............., de/d’ ................................ de 20...... 

 

El/la sol·licitant, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 
 



 

 

 

AJUNTAMENT DE SUBIRATS 
            www.subirats.cat 

 

 

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 responsable 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 consentiment 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.  

 

Certificat d’emplaçament i dades cadastrals d’una finca 

- Còpia de l’últim rebut d’IBI de la finca objecte de certificació. 

- Plànol on s’assenyali gràficament el perímetre de la finca per la qual demana el certificat (aquest plànol 

pot facilitar-lo l’Ajuntament).  

 

Certificat de qualificació urbanística 

- Plànol on s’assenyali gràficament el perímetre de la finca per la qual demana el certificat (aquest plànol 

pot facilitar-lo l’Ajuntament).  

   

Certificat d’antiguitat i legalitat urbanística d’una finca   

- Caldrà que el/la sol·licitant doni noms propis de les persones que puguin haver demanat llicències 

municipals d’obres o d’activitats, des dels primers anys i fins a dia d’avui, per la finca objecte de 

certificació.  

- Plànol on s’assenyali gràficament el perímetre de la finca per la qual demana el certificat (aquest plànol 

pot facilitar-lo l’Ajuntament).  

 

 

 


