Certificat de dades cadastrals emès pel Punt d'Informació Cadastral (PIC)
Aquest tràmit permet obtenir un certificat cadastral en el que s'especifiquen els béns immobles, amb les dades físiques, jurídiques i econòmiques
que figurin als Cadastres Immobiliaris rústics i urbans, d'àmbit nacional.

QUI EL POT DEMANAR
La persona interessada o qualsevol altra amb una autorització expressa.

COM ES POT TRAMITAR
PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
DNI, targeta de residència o passaport
En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia
del document d’identitat d’aquesta i l’original de la persona autoritzada.
EN EL CAS D'HEREUS/HEREVES O SUCCESSORS/RES:
Us heu de dirigir a la Seu electrònica del Cadastre: https://www1.sedecatastro.gob.es

Oficina d'Atenció Tributària
C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia al següent enllaç Si no trobeu el
que esteu buscant a la Seu electrònica i voleu fer una consulta, podeu seguir el següent enllaç 'Contacta amb l'Oficina d'Atenció
Tributària' Horari habitual:
Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.

MÉS INFORMACIÓ
L'Ajuntament de L'Hospitalet és un dels Punts d'Informació Cadastral (PIC) autoritzat per la Direcció General del Cadastre. Els serveis que presta
com a PIC són:
A qualsevol ciutadà:
Consulta i certificació de dades cadastrals no protegides.
Als titulars cadastrals o als seus representants autoritzats:
Certificació de la circumstància de no figurar com a titular cadastral.
Consulta i certificació de dades cadastrals protegides (nom, cognoms, raó social, NIF/NIE, domicili i valor cadastral) i no protegides relatives als
béns immobles de la seva titularitat.

TEMPS DE RESPOSTA
Immediat.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
Oficina d'Atenció Tributària
Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
Horari: AVÍS!
A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia al següent enllaç Si no trobeu el que esteu
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buscant a la Seu electrònica i voleu fer una consulta, podeu seguir el següent enllaç 'Contacta amb l'Oficina d'Atenció Tributària' Horari
habitual:
Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Sense resolució d'òrgan

Ajuntament de L'Hospitalet. Pl. de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934.029.400 - Darrera actualització: 05/07/2021 12:17:32 2/2

