
Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

Tel. 93 864 80 56
Fax 93 864 92 59

www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

“D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades personals s’inclouran en un fitxer del que és responsable
l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans i seran objecte de tractament exclusivament per a la finalitat específica de tramitar les sol·licituds de devolució de garantia i fiances, i per al temps
estrictament necessari per al compliment de la citada finalitat; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’ajuntament: Plaça de la
Vila, 1 08184 – Palau-solità i Plegamans, o per correu electrònic: registre@palauplegamans.cat.”
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Nom i cognoms DNI/NIF

Adreça Telèfon

Població CP

Adreça electrònica

REPRESENTANT
(Dades de la persona representant)

Nom i cognoms DNI/NIF

SOL·LICITO LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ PER FER

Segregació de finques en parcel·les, de la finca situada a:

Emplaçament:

Ref. cadastral:

SOL·LICITO LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ
Per la qual cosa adjunto documentació següent, que assenyalo amb una X en el requadre corresponent:

Documentació a adjuntar obligatòriament:

Projecte de parcel·lació, en duplicat exemplar, incloent aixecament topogràfic signat pel tècnic (topògraf, arquitecte tècnic 

o arquitectes)

Escriptura de propietat de la/les finca/ques o nota simple informativa d'aquesta/es
Documentació a adjuntar opcionalment:

Còpia de la llicència d'obres majors de les construccions

Còpia del certificat urbanístic de la finca

Còpia del certificat final d'obres de les edificacions

Altra documentació

Així mateix declaro, sota la meva responsabilitat, que totes les dades consignades són certes.

Palau-solità i Plegamans,                de / d'                                                      de 20

    (Signatura)

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE
PARCEL·LACIÓ

Registre:

SOL·LICITANT
(Dades de la persona sol·licitant)
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