R.E
Ajuntament de

LA JONQUERA
SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ O SEGREGACIÓ

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI

Actuant:

NIF (si s'escau)
□ Nom pròpi

□ En representació de ……………………………………………………………
Num.

Carrer

Esc.

Pis

Telèfon

Porta

/
Població

Codi Postal

E-mail.

EMPLAÇAMENT PARCEL·LA / FINCA

Ubicació:
Referència cadastral:

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ:

de conformitat amb la documentació tècnica que s'acompanya i sota la direcció dels tècnic/s següent/s
■

Nom i titulació

■

Nom i titulació

SOL·LICITO:
Que, prèvia la corresponent tramitació administrativa, em sigui atorgada l'oportuna llicència de parcel·lació o segregació.

La Jonquera, ……… d ………………………………. de

Signatura de la persona interessada/representant
En compliment del que disposa l'art. 5è de la Llei Orgànica 15/1999, sobre protecció de dades de caràcter personal, li informem i ens dóna el seu consentiment per que totes les
D'acord
la Lleien15/1999,
13 de
desembre,
de protecció
de dades
personal, s'informa
a alaformar
persona
que lesde
dades
facilitades
seran
dades
que amb
ens faciliti
virtut del de
present
formulari,
així com
la documentació
quede
es caràcter
presenti conjuntament
passaran
partinteressada
d'un fitxer propietat
l'Ajuntament
de La
incloses
automatitzat
delsol·licitada.
Registre de
documents
de l'Ajuntament
de La les
Jonquera,
per elser
seucedides
tractament
informàtic,
i al fitxer
corresponent
a l'expedient
de
Jonqueraen
pereltalfitxer
de tramitar
la petició
Depenent
de la naturalesa
de la petició,
dades podran
a altres
administracions,
sempre
dins l'exercici
de les seves
competències. Així mateix podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició
a l'Ajuntament de la Jonquera, Plaça de l'Ajuntament, 4 - 17700 La Jonquera.
l'àrea que
el tramiti.

Plaça Ajuntament, 4 -17700 LA JONQUERA

Telf. 972 55 40 05 Fax. 972 55 41 93

www.lajonquera.cat

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'OBTENCIÓ DEL PERMÍS DE PARCEL·LACIÓ O SEGREGACIÓ

Resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament de la taxa/es corresponent/s.
Plànols parcel·laris inicial i resultant a escala adequada, amb indicació de les parcel·les indivisibles, la qualificació urbanística i les
edificacions o instal·lacions existents, per duplicat i plànol amb suport digital.
Certificat del registre de la propietat

Identificació cadastral de les finques que s'agrupen o es segreguen.

Plaça Ajuntament, 4 -17700 LA JONQUERA

Telf. 972 55 40 05 Fax. 972 55 41 93

www.lajonquera.cat

