LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ O SEGREGACIÓ

DADES DEL SOL·LICITANT
DNI/NIF/CIF

Primer Cognom / Raó Social

Segon Cognom

Nom

DADES DEL REPRESENTANT (si correspon)
S’adjunta DNI del representant
DNI

S’adjunta document acreditatiu de la representació

Primer Cognom

Segon Cognom

Nom

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Domicili (C/, Pl. Av.)

Municipi

Núm.

Província

Tel.

Bl.

Esc. Pis

Pta. Codi Postal

Correu electrònic

IDENTIFICACIÓ DE LA PARCEL·LA
Emplaçament:
Referència cadastral (Aquesta dada serà obligatòria):

SOL·LICITA
Llicència de parcel·lació
Certificat d’innecessarietat. (Motiu en el que s’empara: ______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________)

Sr. Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Gandia
Les dades que ens facilita seran incloses en un fitxer de titularitat de l’Ajuntament de Gandia, la finalitat del qual és la gestió administrativa dels assumptes referents a l’Àrea
d’Urbanisme i medi ambienten l’exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seves competències i, en particular, per a l’atenció de la llicència, permís
o autorització instada en el present document. Així mateix, vostè autoritza l’Ajuntament a la consulta de totes aquelles dades que obren en el seu poder i que siguen
necessàries per a la tramitació de l’expedient i l’informem que les seves dades no seran cedides a tercers llevat que siga necessari o obligatori comunicar-les a les entitats
públiques per a la gestió de la seva sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la legislació vigent, i que. D’acord amb allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè pot exercir-ne els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit,
acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, Passaport, NIE o altre document d’identificació equivalent, adreçada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Gandia – LOPD LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES Plaça Major, 1 CP. 46700 Gandia (València), o bé mitjançant el lliurament personal de la sol·licitud davant la citada oficina
municipal, amb l’exhibició del DNI original o document equivalent.

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA
Acreditació de la propietat de la finca objecte de la segregació.
Imprés de liquidació acreditatiu del pagament de l'impost corresponent (S’expedirà en les
dependències d’Urbanisme).
Projecte Tècnic que incloga:
 Descripció literal de la finca inicial segons títol de propietat. En cas de no coincidir amb la
realitat física, justificació de les diferències amb la documentació corresponent.
 Descripció literal de la forma, superfície i límits de les finques resultants de la segregació, i dels
espais destinats pel Pla General a viari, equipament, etc.
 Plànol de la finca inicial a escala 1/1500 en la zona urbana i 1/2000 en sòl no urbanitzable
referit a la Cartografia municipal i al parcel·lari cadastral
 Plànol acotat a escala 1/500, de la forma i superfície de les parcel·les resultants, sobre
cartografia municipal. Es definiran clarament les alineacions del viari previst en el planejament
vigent i es descriuran edificis, tanques i la resta de referències topogràfiques necessàries per a
la seua comprovació.
 Si en les finques hi haguera qualsevol tipus d’edificació, haurà de reflectir-se en els plànols i en
la descripció, indicant els seus paràmetres urbanístics i justificant l’ajust de la parcel·la a la
normativa aplicable. El manteniment de l’edificació condicionarà el disseny de les noves
parcel·les.
Còpia del projecte tècnic en suport informàtic
Sol·licituds de certificats d’innecessarietat de llicència de parcel·lació
Plànols d’emplaçament i qualificació del sòl
Descripció literal de les parcel·les objecte de la certificació

DATACIÓ I SIGNATURA
Firma:

Gandia, ___ de __________ de ____

