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SOL·LICITUD DE CERTIFICAT D’APROFITAMENT URBANÍSTIC 
 

 
 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT: 
 

Nom i cognoms: 
 

NIF: 
 

Telèfon/s: 

Adreça: 
 

Municipi: 
 

Codi Postal: 

Correu electrònic: 
 

 
DADES DE LA PERSONA  REPRESENTANT, si escau: 
 

Nom i cognoms: 
 

NIF: 
 

Telèfon/s: 

Adreça: 
 

Municipi: 
 

Codi Postal: 

Correu electrònic: 
 

 

 

En cas de representació, l’acredito mitjançant:  
 

 Mitjançant un poder notarial. 

 Amb document privat amb signatura legitimada notarialment. 

 Mitjançant compareixença de la persona interessada (apoderament apud acta). 

 

Per a notificacions adreçar-se a:.  
 

 Persona sol·licitant     Persona representant 
 

 

Mitjà preferent de notificació:  
 

  Postal                          Electrònic (es requereix certificat digital) 
 
 
 

 

 
 

SOL·LICITO certificat d’aprofitament urbanístic de la finca emplaçada a: 

 
 
Amb referència cadastral número: 

 
 
  Adjunto plànol d’emplaçament de la finca. (El plànol es pot descarregar dels 

plànols d’Ordenació del POUM, a la web de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor). 
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AUTOLIQUIDACIÓ 
 
Realitzo el pagament de la TAXA dels tràmits de 63,00 Euros, d’acord a 
l’Ordenança Fiscal número 12.  
 

 Al número de compte de l’Ajuntament: ES07 2100 7061 7013 0013 6745 

 Amb targeta, a les oficines de l’Ajuntament. 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsable 

del 

tractament 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 

Adreça postal: Carrer Nou 26. 08458 Sant Pere de Vilamajor 

Telèfon: 938450008  

Adreça electrònica: ajuntament@vilamajor.cat 

Web municipal:  www.vilamajor.cat 

Finalitat del  

tractament 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 

procediment administratiu i d’arxiu històric. 

Base jurídica 

del tractament 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al       

responsable del tractament o per complir una missió realitzada en interès 

públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del 

tractament. 

Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i 

l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la 

vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

Destinataris 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho 

autoritza. 

Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les 

persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, 

oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra 

sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, o mitjançant la seu 

electrònica - http://vilamajor.eadministracio.cat/ 

Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la 

normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de 

protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva 

web o per mitjans no electrònics. 

Informació 

addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 

dades en la web de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

http://www.vilamajor.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/ 

 
Signatura, 
 
 
 
 
Sant Pere de Vilamajor, ____ d__________________ de 20____            

 

mailto:ajuntament@vilamajor.cat
http://www.vilamajor.cat/
http://vilamajor.eadministracio.cat/
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