AJUNTAMENT
D’ALFORJA
CP 43365
(BAIX CAMP)

Model de sol·licitud LLICÈNCIA PARCEL·LACIÓ
A. Dades del sol·licitant:
Nom i cognoms:
DNI:
Domicili:
Núm. telèfon:
Adreça electrònica:
Actuant en nom propi o en representació de:
Nom i cognoms o raó social:
DNI / NIF:
Domicili:
Telèfon:
Adreça electrònica

B. DADES DE LA PARCEL·LACIÓ:
Emplaçament de la Finca a segregar:
Referència cadastral de la parcel·la:
Raons que motiven la parcel·lació:

SOL·LICITA:
Que previ els tràmits escaients li sigui concedida la llicència sol·licitada i objecte d’aquest
escrit.
Alforja, a ............ d ............. de 20 ......
SIGNATURA

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE D’ALFORJA
Plaça Mercadal núm. 13 - 43365 Alforja – Tel. 977 81.60.08 – Fax 977 81.62.32
PROTECCIÓ DE DADES.
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb les modificacions operades pel Reglament
General de Protecció de dades en vigor des del 25 de maig de 2018, li informem que les dades personals proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de
titularitat de AJUNTAMENT D’ALFORJA amb la finalitat de gestionar la seva sol licitud / instància, així com proporcionar-li informació referent a les activitats i serveis
del vostre interès, mitjançant qualsevol sistema de tramesa electrònica, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en
el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça :
Plaça Mercadal, 13 43365 ALFORJA o bé enviant un correu electrònic a ajuntament@alforja.cat
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que
tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.

AJUNTAMENT
D’ALFORJA
CP 43365
(BAIX CAMP)

S’ADJUNTA
Adjunt es troba la relació de documents que amb caràcter general es necessiten per a formular
la present sol·licitud.
El registre i pagament de la taxa d’aquesta sol·licitud no suposen la seva concessió.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ

 Instància de sol·licitud normalitzada amb les dades el sol·licitant i de la parcel·la.
 Certificació literal registral o nota simple registral actualitzades de la finca objecte de
segregació, o escriptura pública que acrediti la titularitat.
 Últim rebut de l’Impost de Béns Immobles satisfet.
 Projecte tècnic subscrit per facultatiu competent i visat pel corresponent col·legi
professional.
 Justificant d’haver abonat la taxa corresponent de conformitat al que estableixin les
Ordenances Fiscals .
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