
SOL·LICITUD QUALIFICACIÓ I APROFITAMENT URBANÍSTIC 

NOM I COGNOMS DNI 

DOMILICI NÚM 

LOCALITAT CP 

NOTIFICACIONS PER MITJANS 

ELECTRÒNICS 1 

TEL MOBIL CORREU ELECTRONIC 

REPRESENTANT DNI 

DOMICILI NÚM. 

LOCALITAT CP 

NOTIFICACIONS PER MITJANS 

ELECTRÒNICS 1 

TEL MOBIL CORREU ELECTRONIC 

EMPLAÇAMENT FINCA O IMMOBLE :  

REFERÈNCIA CADASTRAL : 

EXPOSO 

Que d’acord amb la legislació vigent, presento davant d’aquest ajuntament la 

documentació següent :  

□ Plànol de situació del bé immoble.

□ Acreditació de la taxa, per a la tramitació de l’expedient., (segons ordenança

fiscal núm.20, reguladora de la taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de

documents i llicències en l’àmbit urbanístic)

   Certificats de qualificació i aprofitament urbanístic.......................50.-€ 

SOL·LICITO 

Què prèvies les comprovacions oportunes, aquesta instància sigui admesa i s’iniciï 

el tràmit corresponent perquè se’m lliuri el certificat de qualificació i aprofitament 

urbanístic, segons el planejament urbanístic vigent. 

Riudellots de la Selva,
Data 

Signatura 

Les dades contingudes a aquest document seran incorporades al fitxer d’urbanisme que té per finalitat Gestió, registre i control de les 

llicències i altres autoritzacions i comunicacions. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. Vostè pot exercir el dret 

de accés, rectificació i cancel·lació a les oficines municipals, Plaça de l’Ajuntament nº1 de Riudellots de la Selva (17457). Només es 

realitzaran les cessions previstes per la Llei. 

1  El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest 

procediment. L’accés a les notificacions electròniques es realitzarà a través de missatge al correu electrònic facilitat en la instància. La 
notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà rebutjada, el tràmit es tindrà per 

efectuat i el procediment continuarà (Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, article 28). 

AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA Plaça Ajuntament, 1 Tel. 972 47 88 99 

Fax. 972 47 73 75 



 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20.- REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTUDI, 

ANÀLISI I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I LLICÈNCIES EN L’ÀMBIT 

URBANÍSTIC 

 

ARTICLE 4. BASES  I 

TARIFES 
 

 

 

7.  Informes sobre alineacions, rasants, etc: 

- emesos sobre plànol, sense desplaçament del tècnic municipal: . ......  32,45.-€ 

- amb desplaçament del tècnic per a reconeixement sobre terreny ....  53,56.-€ 
 

8.  Informes sobre compatibilitat urbanística: ................................... 50,00.-€ 
 

9.  Informes per a tràmits de reagrupament familiar: ....................... 21,63.-€ 
 

10. Informe emesos prèvia sol·licitud dels interessats, per causes diferents  a 

les detallades (situacions de risc, queixes entre veïns, etc): 

 

    10.1 Emesos sobre plànol sense desplaçament del tècnic .................. 21,63.-€         

     10.2.Amb desplaçament del tècnic per a reconeixement sobre terreny. 37,60.-€ 
 

11. Certificats de qualificació i aprofitament urbanístic ....................... 50,00.-€ 
 

12. Llicències de parcel·lació, segregació de finques i   

divisió horitzontal................................................................... 107,64.-€/ 

per parcel·la o unitat resultant 
 

13. Declaració d’innecessarietat de la llicència de parcel.lació, segregació o 

divisió horitzontal .................................................................. 107,64.-€ 
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