
 

SOL·LICITUD CERTIFICAT D’ANTIGUITAT

Nom i Llinatges:  

DNI o CIF:  

Actuant com a titular i/o representant legal de:

 

Amb DNI o CIF:  

Direcció de notificació: 
C/ Av./ Pl.:   

Localitat:   

Codi Postal:  

Província:  

Telèfon:  

Adreça electrònica: 

Dades de l’edificació: 
Descripció:   

 

C/ Av./ Pl.:   

Localitat:   
Ref. Cadastral:  
       
 
EXPÒS: 
Que interès sol·licitar Certificat d’Antiguitat de l’edificació abans indicada.
Per això, 
 
SOL·LICIT: 
La certificació esmentada. 

     

Marratxí, _____ de/d’ __________________ de 20___

Documents adjunts: 
1- Croquis de l’edificació 
2- Fotocòpia del rebut de contribució o referència cadastral
3- Certificat d’antiguitat d’anys anteriors
4- Fotocòpia DNI del sol·licitant
5- Llicència d’obra major (si és el cas)
6- Fotografies actuals de les edificacions existents
7- Fotocòpia de l’escriptura o contracte de compra venda
8- Plànol de situació signat 
9- Taxa 31,45.-€ 

Carrer Major, nº 2 – 07141 Pòrtol – Tel. 971 60 32 04

 

Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica

Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat

documents a l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les p

legitimat per obligació legal i el consentiment de les persones interessades. 

funció dels terminis legals aplicables.  

Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació realitzada i no podran 

ser cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. 

dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça carre

07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un missatge al correu electrònic 

http://www.marratxi.es.  Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant 

l'autoritat de control en www.aepd.es. 

                                                                                     

SOL·LICITUD CERTIFICAT D’ANTIGUITAT 

 

Actuant com a titular i/o representant legal de:  

 

 

Municipi:  

País:  

Fax:  

 

 

          

Que interès sol·licitar Certificat d’Antiguitat de l’edificació abans indicada. 

     Signatura:

Marratxí, _____ de/d’ __________________ de 20___ 

Fotocòpia del rebut de contribució o referència cadastral 
Certificat d’antiguitat d’anys anteriors (si és el cas) 
Fotocòpia DNI del sol·licitant 
Llicència d’obra major (si és el cas) 
Fotografies actuals de les edificacions existents 
Fotocòpia de l’escriptura o contracte de compra venda 

 

Tel. 971 60 32 04                                                                          AMM.13.05.01.07

Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica 

responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: controlar les entrades i sortides de 

documents a l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades queda 

per obligació legal i el consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això, en 

a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació realitzada i no podran 

a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves 

dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça carre

07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un missatge al correu electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en 

.  Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant 

                                                                                     Versió 30/10/2020 

    

Signatura: 

AMM.13.05.01.07           

controlar les entrades i sortides de 

ersones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades queda 

: mentre existeixi un interès mutu per a això, en 

a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació realitzada i no podran 

ficació i supressió de les seves 

dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça carrer de n'Olesa 66, 

. Informació addicional en 

.  Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant 
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