
IL·LTRE SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT  DE VILOBI D’ONYAR  
  

INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Llicències d’obres, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a portar un seguiment 
de les obres i de les corresponents llicències. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació 
adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 
 

40. SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE   

PARCEL·LACIÓ/INNECESSARIETAT 
Segell de registre d’entrada    

Dades de la persona sol·licitant 

Cognoms     Nom   DNI/NIF/Passaport 

En nom i representació de: (associació, entitat, clubs, societat...) 

Adreça      Població   CP 

Telèfon     Fax    Adreça electrònica 

Mitjà preferent de notificació:  Notificació postal  Notificació electrònica 

Exposo: 

PRIMER. Que la finca de ______________________ m2 de superfície i situada a ____________________ 

___________________________________, amb la referència cadastral  ___________________________,  

és propietat del Sr. __________________________________________________________, tal com  

acredita [especificar títol d’adquisició/inscripció en el Registre de la Propietat...] ______________________ 

___________________________________, el qual adjunto. 

 

SEGON. Que es pretén la divisió de la finca citada de la forma següent ____________________________ 

__________________________________________ i amb l’objectiu següent _______________________ 

_____________________________________________________ (ha de tenir una finalitat edificatòria). 

 

Sol·licito: 

Que, de conformitat amb els articles 187.2.a) i 191 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llet d’urbanisme, i els articles 22 i següents del Decret 64/2014, de 13 de 

maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, se’m concedeixi la 

corresponent llicència de parcel·lació urbanística. 

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

  

 



Documentació que acompanya (Art. 28 – Decret 64/201 4): 

a) Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús a que es pretenen destinar els lots 

proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de 

parcel·les i finques. 

b) Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica 

assimilada que es sol·liciti 

c) Plànol de situació de la finca que es pretén dividir, amb indicació de la seva referència registral i 

cadastral. 

d) Plànol parcel·lari de la finca mencionada, a escala adequada i amb base cartogràfica 

topogràfica, representatiu dels lots proposats. 

e) Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques. 

f) Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes 

urbanístics que s’hagin de cedir, si escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la capacitat i la 

qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indicisible, si escau. 

Fotocòpia del rebut d’haver pagat la Taxa de serveis urbanístics (O.F. 4 i 10) 

Fotocòpia DNI/NIE/Passaport del sol·licitant o NIF en cas de societat mercantil. 

 

A Vilobí d’Onyar, ____de/d’________________________ de 20___. 

Signatura,  

 


