
 

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat de 
l’Ajuntament d’Artà. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició 

adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Artà (pl. de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà) o mitjançant l’adreça de correu ajuntament@arta.cat. 

REGISTRE GENERAL D’ENTRADA: 

Núm.   

Data     

 
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT URBANÍSTIC 
  

Sol·licitant 

Nom i llinatges NIF 

Domicili 

 

Representant 

Nom i llinatges NIF 

 

Dades per a notificacions 

Titular de l’adreça 

Adreça  

Municipi CP 

Telèfon fix Telèfon mòbil Fax  

Adreça electrònica 

 

Tipus de certificat que se sol·licita 

□ Certificat per tramitar la cèdula d’habitabilitat de carència (certificació que l’edificació fou acabada abans de l’1 de març de 

1987, que no hi consta expedient d’infracció urbanística en vigor i que no ha estat objecte d’obres de nova planta, ampliació, 

reforma i rehabilitació integral o parcial que afectin més del 60 % de la seva distribució, consolidació, restauració o canvi d’ús).  

□ Certificat d’antiguitat a l’efecte de:                         

□ Certificat d’aprofitament urbanístic (cèdula urbanística). 

□ Certificat per acreditar que no hi consta expedient d’infracció urbanística. 

□ Certificat d’innecessarietat de llicència urbanística de primera ocupació (en casos d’obres realitzades d’acord amb la 

Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears). 
□ Certificat d’innecessarietat de llicència de segregació. 

□ Altres certificats:  
 

Dades per al certificat 

Adreça  

Referència cadastral 

 

Documentació que s’ha d’aportar 

□ Plànol de situació. 

□ Còpia de l’escriptura de la propietat (en cas que sigui necessari, l’Ajuntament pot sol·licitar l’escriptura d’obra nova i divisió 

horitzontal anterior a 1 de març de 1987 o una certificació literal del Registre de la Propietat que acrediti la descripció de l’immoble 

i les inscripcions anteriors i posteriors a 1 de març de 1987). 

□ Fotografies actuals de les façanes. 
 

Per això, 
 

DEMAN:  

Que se m’expedeixi el certificat que sol·licit. 
 

Artà, ........... d ......................................... de 20......... 
 

 

(Signatura) 

 
 

 

AJUNTAMENT D’ARTÀ 

mailto:ajuntament@arta.cat

