Sol·licitud de documentació cadastral
Certificat cadastral

Cartografia cadastral de zones específiques
Certificat negatiu

Relació de titulars (parcel·les veïnes)

Relació de les unitats cadastrals del titular

1. Dades del titular
Nom i cognoms o raó social:

N.R.T.:

Adreça:
CP i població:
Adreça electrònica:

Tel. fix/mòbil:

Nacionalitat:

Passaport/DNI:

2. Dades de la persona que sol·licita o del representant legal
Nom i cognoms :

N.R.T.:

Adreça:
CP i població:
Nom i cognoms del representant legal:
Adreça electrònica:

Tel. fix/mòbil:

Nom de la persona de contacte:
Adreça electrònica:

Tel. fix/mòbil:

3. Unitats cadastrals o zona específica
Referències cadastrals:

Zona específica:
Nom de la zona:
Unitat d'actuació:

4. Data i signatura
Escaldes-Engordany,
Signatura de la persona que sol·licita

d

de
Signatura del titular

Signatura del representant legal

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

•
•
•

Poders en cas que la persona actua en nom d’una societat o d’una altra persona. Ha de ser representatiu, o tenir
poders inscrits al Registre de Societats o estar facultat en una certificació de la Junta signada pel president i el
secretari de la Societat
Si el sol·licitant no es el titular, cal el consentiment exprés i per escrit del mateix
Fotocòpia del passaport del titular / sol·licitant

Nota: L’accés a dades protegides del cadastre, únicament es pot realitzar amb el consentiment exprés i escrit del titular
cadastral, en cas contrari només té accés a les dades descriptives

Legislació aplicable
•

Ordinació tributària vigent a la parròquia d'Escaldes-Engordany

•

Ordinació del cadastre i Reglament de gestió del cadastre de la parròquia d'Escaldes-Engordany

•

Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre,
s'informa que les dades que ens faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú, titular i responsable del
mateix; que prendrà mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els
seus drets d'accés i certificació sempre que la legislació vigent no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic
comu@e-e.ad o bé directament al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Comú

