Ajuntament de
Cornellà de Llobregat
Plaça de l’Església, 1 – 08940 Cornellà de Llobregat
Tel 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

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 corresponent fitxer automatitzat de l'Ajuntament pel 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 General de
l'Ajuntament. Autoritzo a l'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, a
fer us de les dades personals facilitades per la tramesa d'informació general o
específica que pugui ser del meu interès.

INSTÀNCIA DE SOL∙LICITUD DE PLÀNOLS URBANÍSTICS
/ Instància per sol∙licitar consulta i/o fotocòpia de plànols d’edificis acabats.

INSTRUCCIONS
‐ Es pot emplenar a màquina o a mà, però amb lletra clara.
‐ Es presentarà al Registre General de l’Ajuntament.

1.‐ Dades del sol∙licitant
Nom o raó social:
Adreça:
Població:

DNI.
Telèfon:
CP.:

2.‐ Dades del representant i de la notificació
Nom:
Qualitat de la representació:
Adreçar les notificacions a nom de:
Domiciliació:
Població:

DNI.

Telèfon:
CP.:

3.‐ Finca o local
Emplaçament:
Propietari de la finca:

4.‐ Descripció / Sol∙licitud formulada

5.‐ Procediment i documentació necessària/recomanada

Observacions

1

Instància correctament complimentada.

2

Fotocòpia del DNI/NIE o NIF del/la interessat/da.

3

Acreditació de la titularitat o interès (ex. Rebut del IBI, escriptura de propietat,
contracte de compravenda). En cas de no ser propietari: autorització d’aquest.

Les fotocòpies de plànols
s’hauran d’abonar abans de
retirar la documentació, en base
a les tarifes aprovades a
l’ordenança vigent.

4

Plànol d’emplaçament de l’edifici si se’n disposa.

5

Dades d’interès:
Promotor / constructor
Any de construcció
Número d’expedient
Referència cadastral

6

Lliureu la sol∙licitud amb tota la documentació al Registre General de
l’Ajuntament o envieu‐la per correu a: Plaça de l’Església s/n 08940 Cornellà de
Llobregat.

Cornellà de Llobregat, a

EL SOL∙LICITANT,

