
D.                                                                                                         , amb domicili a (c/, pl., polígon, i 

nº)                                                                                              , de/d' (poble)                                       ,

CP__________________, N.I.F.                                                            , telèfon                                         , 

i mail ____________________________________________ , en nom propi o en representació de 

                                                                              amb domicili a                                                             

                                          , de/d'                                                        i NIF                                              .  

SOL.LICITA: Certificat d'                                                                       en relació amb l'edificació situada

al carrer                                                                                 , nº                  , de                                          o bé

polígon                       amb parcel.la núm.                      , segons situació que es descriu en el plànol que

s’annexa de l'esmentat edifici i, amb aquesta finalitat, s'adjunta la documentació següent:

 Escriptura pública o nota registral de propietat, completes, amb indicació expressa de quina és la
finca o solar, si n’hi ha més d’una.

 Darrer rebut de Recaptació (IBI, fems, ...)

 Fotografies actuals (10x15) de l’edificació o edificacions, on es vegi des de diferents angles la 
totalitat de les façanes, signades pel titular.

 Plànol cadastral (planta baixa de l'Ajuntament)

 Croquis acotat i signat per Tècnic competent (2 còpies), de totes les superfícies existents al  
solar o parcel.la en la data de la sol.licitud

 Copia del rebut de la liquidació previa de la taxa corresponent (1r pis; Recaptació)

S’expedeix als efectes de presentar davant (aquest camp s’ha d’omplir 

obligatoriament):                                                                                                                             

Selva, a                de                                      de l´any                    .

(Signatura)

Il.lm. Sr. Batle-President de l'Ajuntament de la Vila de Selva.-

Nota: Es recorda que en el cas que es trobessin construccions, ampliacions o reformes
realitzades sense disposar  de la  llicència  municipal  d’obres,  l’inspecció  podria donar  lloc  a  la
tramitació del corresponent expedient d’infracció     urbanística.  

IMPORTANT: S’han de cumplimentar totes les dades, ESPECIFICANT ON S’HA DE PRESENTAR

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i per poder prestar-li els nostres serveis.   Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la 
qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat.   Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la 
mateixa perquè poguem prestar-li els nostres serveis.   Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables.   En qualsevol moment es 
pot adreçar a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació.   També té dret a sol.licitar el 
traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat).   Per tal de sol.licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol.licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb 
una fotocòpia del seu DNI:  AJUNTAMENT DE SELVA, PLAÇA MAJOR 1, CP 07313, SELVA (Illes Balears).   En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot 
formular una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

http://www.agpd.es/

