REGISTRE D’ENTRADA
NÚM. : __________________

Ajuntament d’Agramunt

DATA: _________________

LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE SEGREGACIÓ

Expedient núm. ________/_______/LU

Doc. 1

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ/PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
DADES GENERALS:
Titular: ____________________________________

NIF: ______________ Telèfon: ________________

Domicili: ____________________________________ Codi Postal / Població: ______________________
Representant: _______________________________ NIF: ______________ Telèfon: ________________
Domicili: ____________________________________ Codi postal / Població: ______________________
Adreça electrònica: _____________________________________________________________________
Redactor del document tècnic: ____________________________________ núm. Col·legiat: _________
Propietari de l’immoble on es vol dur a terme la segregació: __________________________________

CONCEPTE
Descripció: ____________________________________________________________________________
Emplaçament: _________________________________________________________________________
Referència cadastral: ________________________________ Finca registral núm.: ________________
Tipus de local i usos: ____________________________________________________________________
DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
ADMINISTRATIVA
Fotocòpia DNI o NIF del titular, DNI de la persona sol·licitant en cas que actuï com a representant
Autorització del titular (en cas que el sol·licitant actuï com a representant i si s’escau, documents acreditatius de la
representació legal)
TÈCNICA
Document tècnic, 2 exemplars en format paper i 1 exemplar en format digital PDF, que ha de contenir:
1) La memòria descriptiva i gràfica amb justificació jurídica i tècnica de la segregació,
2) La nota simple informativa de la inscripció de la finca al Registre de la Propietat.
3) Les dades cadastrals actuals de la finca objecte de la segregació.
4) Els plànols descriptius de la situació actual i de la resultant, amb la superfície i les cotes de cadascuna de les
parcel·les i edificacions, amb la corresponen georeferenciació en coordenades UTM de cada parcel·la en cadascun
dels seu vèrtex.
DADES BANCÀRIES:
Banc o Caixa: _________________________________________________________________________
IBAN: _______ Entitat: _______ Oficina: _______ Dígit control: __ Compte: ______________________
El/la que subscriu, sol·licita realitzar les obres esmentades i autoritza a l’Ajuntament d’Agramunt a consultar i
verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques les dades
disponibles com a mitja alternatiu a la documentació presentada, que siguin indispensables per a la resolució
d’aquesta tramitació i a que li siguin liquidats els drets d’ordenança corresponents, si és el cas, al compte
assenyalat als efectes en aquest imprès. Així mateix, es dona per assabentat/ada dels terminis per resoldre
l’expedient i del sentit del silenci administratiu.
Agramunt, _________________________________________

Signatura

Sr. Alcalde President de l’Ajuntament d’Agramunt
Plaça de l’Església, 1  25310 Agramunt (l’Urgell)  Tel. 973 390 057  Fax. 973 390 040  http://agramunt.cat  a/e: ajuntament@agramunt.cat

Ajuntament d’Agramunt
LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE SEGREGACIÓ

Expedient núm. ________/_______/LU

L’Ajuntament us informa que:
1.- De conformitat amb el que disposa l’article article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprovà
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), se us informa que el termini màxim per
resoldre l’expedient és de dos mesos, a partir de la data de la sol·licitud. Transcorregut el termini previst sense
que s’hagi dictat cap resolució sobre la sol·licitud presentada, aquesta s’haurà d’entendre denegada per silenci
administratiu, d’acord amb el disposat en l’article 11.3 del RDL 7/2015, de d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
2.- Les dades facilitades per vostè en aquest formulari/sol·licitud/instància/etc. passaran a formar part dels
fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Agramunt i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a
l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seves competències. De conformitat amb la Llei Orgànica
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament
d’Agramunt.

Doc. 02

AUTORITZACIÓ A TERCERS PER COMUNICACIÓ D’OBRES
Titular: ________________________________________________________________________________
NIF: _______________________

AUTORITZA
Per la present, el Sr./a.
Nom del representant: __________________________________________________________________
NIF: _________________________

perquè intervingui en nom del que subscriu, i de conformitat amb l’article 32.3 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pugui
fer la gestió de sol·licitar la llicència de segregació a l’ajuntament.

DNI TITULAR
DNI REPRESENTANT

Les persones signants declaren sota la seva responsabilitat la veracitat de les dades i de les signatures
d’aquest document.

Agramunt, _________________________________

Signatura titular

Signatura representant
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