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SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ

Primer cognom Segon cognom

Persona

Nom/Raó social NIF/CIF

Interessada

Primer cognom Segon cognom

Dades

Nom NIF

Representant

Carrer/plaça/carretera/partida

Domicili

Núm. Bis Km Bloc Portal Escala Planta Porta

a efectes de

Població Província Codi postal

notificacions

Telèfon Fax Apartat de 
correus

Correu electrònic

Objecte de la
sol·licitud

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ

Documents a
presentar

 Plànol cadastral indicant referència cadastral de la finca matriu.
 Còpia de l’escriptura de propietat o nota simple registral, actualitzades, de la finca matriu.
 Justificant d’haver abonat la taxa
 En cas d’actuar en representació del titular dels terrenys es deurà acreditar la mateixa.
 Plànol de la finca matriu a escala 1/500 en la zona urbana i 1/1000 en sòl no urbanitzable, signat

per tècnic competent, que continga informació topogràfica de la forma, superfície i lindes de la 
finca matriu

 Plànol a la mateixa escala que l’anterior, signat per tècnic competent, que continga informació 
topogràfica de la forma, superfície i lindes de la/les finca/finques resultants de la segregació 
sol·licitada.
Si en les finques existira alguna edificació deurà fer-se constar en els plànols. 

Descripció

Dades finca
matriu

Superfície

 

Límits (Nord, Sud, Est i Oest)

Inscripció registral Referència cadastral

http://www.elspoblets.es/
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Descripció

Dades finca a
segregar nº 1

Superfície

Límits (Nord, Sud, Est i Oest)

Descripció

Dades finca a
segregar nº 2

Superfície

Límits (Nord, Sud, Est i Oest)

Descripció

Resta de la finca
matriu

Superfície

Límits (Nord, Sud, Est i Oest)

Lloc Data

Lloc i data

Signatura sol·licitant o representant

  Signatura

En En compliment d’allò previst en  l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals, li informem que les dades arreplegades s’incorporaran i tractaran en el fitxer de dades de esta Entitat,
que seran conservats durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten. La finalitat de l’esmentat
fitxer és la inscripció de tot document d’entrada i eixida en aquesta administració per a la posterior tramitació de l’expedient, en
virtut de les competències que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés legislació vigent
atribueix a les Entitats Locals. L’òrgan responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT ELS POBLETS i la persona interessada podrà
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició al seu tractament a que es refereixen
els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, en Av. En Jaume I nº 7 – 03779 ELS POBLETS (ALACANT), o a l’adreça de
correu electrònic: ajuntament@elspoblets.es. Aquest fitxer està inscrit en l’Agència de Protecció de Dades, entitat de control a la
qual podrà dirigir la reclamació en matèria de protecció de dades.
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