SOL·LICITUD LLICÈNCIA PARCEL·LACIO

Nom i Cognoms
Adreça
Població
Telèfon
DNI
Adreça
reparcel·lació
Polígon:

Parcel·la:

SOL·LICITA:

Tramitació llicència de reparcel·lació

DOCUMENTACIÓ APORTADA:

Memòria que faci referència al pla d'ordenació que estableixi les condicions
deparcel•lació; es justifiqui jurídicament i tècnicament l'operació; i es descriguin la
finca a parcel•lar i les parcel·les resultants, amb expressió de la situació, superfície i
finques amb les quals limiten.
Plànol de situació, a escala no inferior a 1:2.000.
Plànol topogràfic, a escala 1:500, de la finca a parcel.lar i de les finques
confrontats, on es representin els elements naturals i constructius existents,
Plànol d'informació a escala 1:500, on s'indiqui la ubicació de les dotacions
públiques del sector, polígon o unitat d'actuació on estigui inclosa la finca, si
s'escau,
Plànol de la finca a parcel•lar i de les parcel·les resultants, a escala 1:500.
Els altres requisits establerts legalment o necessaris per a la interpretació de la
parcel•lació proposada.

Riudarenes,

de 2008

Signatura del sol·licitant

Sr. Alcalde-president de l’Ajuntament de Riudarenes

PARCEL·LACIÓ

RELACIÓ DE DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA TRAMITACIÓ DE
L’EXPEDIENT

Memòria que faci referència al pla d'ordenació que estableixi les condicions
deparcel•lació; es justifiqui jurídicament i tècnicament l'operació; i es descriguin la
finca a parcel•lar i les parcel·les resultants, amb expressió de la situació, superfície i
finques amb les quals limiten.
Plànol de situació, a escala no inferior a 1:2.000.
Plànol topogràfic, a escala 1:500, de la finca a parcel.lar i de les finques
confrontats, on es representin els elements naturals i constructius existents,
Plànol d'informació a escala 1:500, on s'indiqui la ubicació de les dotacions
públiques del sector, polígon o unitat d'actuació on estigui inclosa la finca, si
s'escau,
Plànol de la finca a parcel•lar i de les parcel·les resultants, a escala 1:500.
Còpia títol del propietat o nota informativa del Registre de la Propietat on s’indiqui la
superficie de la finca.
Els altres requisits establerts legalment o necessaris per a la interpretació de la
parcel•lació proposada.

L’Ajuntament de Riudarenes, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades
en aquest formulari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de
l’Ajuntament, que serà processat exclusivament per a la finalitat de <GESTIÓ
EXPEDIENTS AJUNTAMENT> i autoritza la cessió de les dades quan sigui imprescindible
per al compliment de la prestació o servei sol·licitat. Aquest fitxer serà tractat amb el grau
de protecció adequat segons el Reial decret 994/1999, de 11 de juny, prenent-se les
mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés
no autoritzat per part de tercers.
Finalment, l'interessat podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i
cancel·lació en compliment de l'establert en la LOPD, a les Oficines Municipals –
Departament d’Atenció a l’interessat en matèria de Protecció de Dades de l’Ajuntament
de Riudarenes, a Plaça de la Vila, 8 - 17421-Riudarenes (Girona), d'acord als models de
sol·licitud vigents.

