Ajuntament de Rialp
Plaça del Tornall, 1 - 25594
Rialp
(Pallars Sobirà)
Tel. 973 620 365 Fax. 973 620 308
Web: http://www.rialp.cat - Mail: ajuntament@rialp.cat

PETICIÓ LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ
Dades del sollicitant:
Nom.

Cognoms.

Adreça.
Població.

CP:

DNI:

Telèfons.

Correu-e.

BREU DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR:

Pressupost execució de material:

EUROS

Emplaçament de les obres:
Situació de l’immoble:
Empresa contractista:

Tel.

Facultatiu encarregat de la direcció:

Tel.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA :
Plànol Cadastral
Certificat de domini i càrregues, o Nota registral de la finca a segregar expedida pel Registre Propietat
Projecte de segregació o parcellació (signat i visat), que inclou:
 Memòria justificativa de la procedència de les dimensions de les parcel·les proposades, sobre la base
de planejament aplicable, els elements naturals i constructius existents i el nombre màxim
d’habitatges corresponent a cada parcel·la (art. 72 del Decret 146/1984 de 10 d’abril del RMAUC)
 Plànol parcel·lari, a escala adequada, amb indicació de les parcel·les indivisibles, qualificació
urbanística dels lots, identificació dels terrenys destinats o reservats per a sistemes i la superfície de
les finques (art. 79 del Decret 287/2003 de 4 de novembre del RLUC1)
 Acompliment del Decret de residus de la construcció (Decret 201/1994 de 26 de juliol)

Projecte o justificació de la innecessarietat, signat i visat, que inclou:
(art. 80 del Decret 287/2003 de 4 de novembre del RLUC1)

 Memòria justificativa de les finalitats i objectius que es pretén assolir, adequació de les

operacions i els usos a les determinades del planejament
 Plànol parcel·lari, on s’indicarà els usos previstos sobre les parcel·les o lots

Rialp, .......... d ................................ de 20...
signatura:

Illm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Rialp.
Avís Legal:
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades
podran ser registrades en un fitxer automatitzat. El tractament d’aquesta informació és confidencial i només podrà ésser cedida a altres administracions públiques
en els supòsits legalment previstos i quan sigui necessari pel compliment de les seves finalitats.
Podeu exercir drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició per escrit a: Ajuntament de Rialp, Pl. del Tornall, 1 – 25594 - Rialp (Lleida).
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