
   57,73€ (Ordenança fiscal 7 reguladora de la Taxa per llicènc. o la comprov. d´activitats comunicades en matèria d´urbanisme) 

   34,64€ (Ordenança fiscal 7 reguladora de la Taxa per llicènc. o la comprov. d´activitats comunicades en matèria d´urbanisme) 

   11,56€ (Ordenança fiscal 7 reguladora de la Taxa per llicènc. o la comprov. d´activitats comunicades en matèria d´urbanisme) 

Urbana: 
Rústica: Pol: Finca: 

 

 

 
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT 

 
Els sotasignats manifesten que a data d’avui s’ha entregat la documentació que segueix 

Dades Peticionari 

Nom 

DNI 

domicili 

població i codi postal 

Representant 

e-mail 

Telèfon- fax 
 

DADES SOL·LICITADES 

 
Certificat de règim urbanístic 

Certificat legalitat i antiguitat 

Altres certificats 

Emplaçament parcel·la/finca 
 
 

Si es fa la sol·licitud per la seu electrònica del web de l’ajuntament, cal fer l’ingrés al compte ES17 2100 0316 1102 

0008 4456 i adjuntar el justificant de pagament quan es faci la instància. 

  

DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA QUE CAL APORTAR 
 

Pel Certificat de número de policia i de règim urbanístic 

 
Plànol situació finca o parcel·la 

 

Pel certificat de legalitat i antiguitat 

 

 Còpia de la llicència d’obres original o en el seu cas nom del titular que va sol.licitar les obres 
 Nom Titular: 

 Còpia del rebut de l’IBI 
 

Altres certificats 
 

Es sol·licita: 
 
 
 
 
 

 
En el cas de no portar la documentació que figura com a necessària en aquesta sol·licitud en el termini màxim de 10 
dies, segons allò que disposa l’art. 79d) del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny i en concordança amb allò que estableixen els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d 
l´1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, se’l tindrà per desistit de la 
seva petició, procedint al seu arxiu sense cap més tràmit. 

 
Signatura del funcionari,                                                                       Signatura del sol·licitant, 

 
 

Data: 

 
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 un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la 
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant escrit presentat en el Registre de l‘Ajuntament de la Roca del Vallès. 

Ajuntament de La Roca del Vallès, Àrea de Territori, C/ Catalunya 24, 08430 La Roca del Vallès, 

Telf. 93 842 2016, http:// www.laroca.cat 

http://www.laroca.cat/

