
A omplir per l’Administració: 

Responsable: 
________________________ 
Còpies: 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

SOL·LICITUD DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS DE SERVEIS GENERALS  

DADES PERSONALS  
Nom i cognoms o raó social DNI/NIF 

Nom i cognoms o raó social  (Representant)  NIF/CIF 

Carrer, plaça… Número/Pis  Població  CP 

Telèfon  Correu electrònic  Fax 

SOL·LICITA 

Que, prèvia la liquidació corresponent, es procedeixi a l’expedició dels documents administratius que es 
detallen a continuació: 

 Certificat sobre el cens de població   

 Certificació de documents o acords municipals:  Any vigent  Anys anteriors 

 Expedició de fotocòpies: 

 Format:  DINA 3    DINA 4 

Relatives a expedients administratius 

  Convalidació de poders 

 Drets d’assistència a exàmens i oposicions 

 Certificat de cadastre, rendes, béns i recaptació 

 Declaració jurada davant de la Secretaria de la Corporació 

 Certificats i informes emesos per funcionaris d’habilitació nacional 

 Altres documents emesos a sol·licitud de la persona interessada 

 Informe de la policia municipal 

Descripció :........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

OBSERVACIONS 
Una vegada expedits, els documents administratius seran enviats per correu al domicili del sol·licitant.

Cubelles,  de  de  20 Signatura 

IL·LUSTRÍSSIMA SENYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de comptabilitat, responsabilitat de l'Ajuntament de Cubelles, amb la finalitat de

portar la gestió comptable. Conforme allò disposat als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li 

informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Pl. de la Vila, n. 1, 08880 Cubelles (Barcelona).



AUTOLIQUIDACIÓ SEGONS ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7  

Quantitat  Concepte  Taxa Total  
Certificacions sobre el cens de població GRATUÏT 
Certificació de documents o 
acords municipals 

Any vigent 1,95 € 
Anys anteriors 3,91 € 

Expedició de fotocòpies 
(preu per full) 

Relatives a expedients administratius  0,33 € 
DINA 3 0,21 € 
DINA 4 0,12 € 

Convalidació de poders 12,02 € 
Drets d’assistència a exàmens i oposicions 15,00 € 

 
 

  

Certificat de cadastre, rendes, béns i recaptació GRATUÏT 
Declaració jurada davant de la Secretària de la Corporació 12,02 € 
Certificat/informe emès per funcionari/ària d’habilitació nacional 21,00 € 
Altres documents emesos a sol·licitud de la persona interessada 15,00 € 
Informes de la policia 30,00 € 
  

• Es concedirà una bonificació del 100 % a aquelles persones que estiguin en atur, als jubilats o
pensionistes, i a aquelles quins ingressos no superin l’1,5 del SMI.

• Es concedirà una bonificació del 50% a les famílies nombroses.

 IMPORT TOTAL 

COBRAT en data 

Signatura Receptor/a Signatura Interessat /da 

El pagament també podrà fer-se efectiu a l’entitat bancària Banc Sabadell, número de compte ES31 0081
1620 3500 0105 0215. En aquest cas, una vegada efectuat el pagament haurà d’adjuntar el justificant a
aquesta sol·licitud i presentar-ho a l’OPIC per tal d’iniciar el tràmit sol·licitat. 

És important que en el justificant de pagament constin les següents dades: 

-Nom i cognoms i DNI de la persona interessada. 

-El concepte ........................................................................................  
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