
 
SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ I/O 

CERTIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O 
CERTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 
 
 
  

 
1. Sol·licitant / Solicitante 
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social DNI o NIF 

Domicili als efectes de notificació / Domicilio a efectos de notificación 
 

Població / Población 
 

Província / Provincia 
   

CP 
 

Correu electrònic / Correo electrónico Tel. 

 
2. Representant / Representante 
Nom i cognoms / Nombre y apellidos DNI o NIF 

 
3. Emplaçament de l'immoble / Emplazamiento del inmueble 

Carrer / Calle Número de policia / Número de policía 

 
4.1 Certificació urbanística sobre números de policia / Certificación urbanística sobre números de policía 

Documentació a aportar / Documentación a aportar 
 

 Justificant del pagament de la taxa / Justificante del pago de la tasa  Còpia de l’escriptura / Copia de la escritura  
 Plànol d'ubicació / Plano de emplazamiento              Últim rebut de l’IBI / Último recibo del IBI 

    

 
4.2 Llicència de segregació / Licencia de segregación 

FINCA ORIGINAL                Superfície: _____________ m
2 

 
 
 
Dades Registrals / Datos Registrales: 
 
 
 

FINCA A SEGREGAR                  Superfície: _____________ m
2
  

 
 
 
 

Documentació a aportar / Documentación a aportar    

 Justificant del pagament de la taxa / Justificante del pago de la tasa   Escriptura / Escritura 
 Projecte Tècnic de Segregació / Proyecto Técnico de Segregación   

    

 
4.3 Certificat de compatibilitat urbanística / Certificado de compatibilidad urbanística 

Descripció de l’activitat / Descripción de la actividad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentació a aportar / Documentación a aportar 
 

 Memòria / Memoria                      Plànol d'ubicació / Plano de emplazamiento             
 Justificant del pagament de la taxa / Justificante del pago de la tasa  Plànol del local  / Plano del local 

 



 
SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ I/O 

CERTIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O 
CERTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 
 
 
  

MOD030-V1 

 
4.4 Informe urbanístic / Informe urbanístico  

 Règim urbanístic aplicable a l’immoble dit / Régimen urbanístico aplicable al inmueble citado     
 Usos permesos / Usos permitidos 
 Servicis urbanístics de què disposa /  Servicios urbanísticos de que dispone   
 Altres / Otros :  

 
____________________________________________________________________________________________________ 

Documentació a aportar / Documentación a aportar 
 

 Justificant del pagament de la taxa / Justificante del pago de la tasa  Còpia de l’escriptura / Copia de la escritura  
 Plànol d'ubicació / Plano de emplazamiento                Últim rebut de l’IBI / Último recibo del IBI 

 

 
5. Data i Signatura / Fecha y Firma  

Burjassot,   ______   d’/de  ______________________  de _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POLITICA DE DADES PERSONALS / POLITICA DE DATOS PERSONALES 
 
Totes les dades de caràcter personal proporcionats seran incorporats a un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Burjassot per a la finalitat 
de gestionar la seua sol·licitud. Té dret a accedir, rectificar, cancel·lar les dades així com altres drets. 
Todos los datos de carácter personal proporcionados serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Burjassot para la 
finalidad de gestionar su solicitud. Tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar los datos así como otros derechos. 
 

☐  He llegit i accepte la informació bàsica sobre Protecció de dades en el moment del registre i que podré consultar ampliada en: 

He leído y acepto la información básica sobre Protección de datos en el momento del registro y que podré consultar ampliada en: 
https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos  
 

☐  Autoritze el registre i tractament de les meues dades personals per a la finalitat indicada  / Autorizo el registro y tratamiento de mis 

datos personales para la finalidad indicada 

DEPARTAMENT D’URBANISME / DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 
 

https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos
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