SOLICITUDE LICENZA DE PARCELACION

SOLICITANTE: nome e apelidos ou razón social
NIF, NIE ou CIF

Enderezo

Concello

telefono

CP
e-mail

REPRESENTANTE: nome e apelidos ou razón social
(No caso de empresas, comunidades de bens, comunidades de propietarios: escritura de constitución e documentación acreditativa da representación).

NIF, NIE ou CIF

Enderezo

Concello

telefono

CP
e-mail

DATOS DA FINCA OBXECTO DA SOLICITUDE: rúa, lugar...

polígono

parcela

ref. catastral

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR COA SOLICITUDE:




fotocopia DNI, NIF...
xustificante de pago dos tributos municipais (taxas).
Proxecto de parcelación subscrito por técnico competente, que incluirá (artigo 355.2 regulamento Lei 2/2016):
a) Memoria xustificativa, que comprenderá a finalidade ou o uso a que se pretendan destinar os lotes propostos e a súa adecuación ao planeamento
urbanístico aplicable e ao réxime legal de formación de parcelas e predios.
b) Pro forma do documento público ou privado no que se reflicta a división de terreos ou a operación xurídica asimilada que se solicite.
c) Plano de situación do predio que se pretenda dividir, con indicación da súa referencia rexistral e catastral.
d) Plano parcelario do predio mencionado, a escala axeitada e con base cartográfica topográfica, representativo dos lotes propostos.
e) Superposición do plano parcelario sobre un plano de cualificacións urbanísticas.
f) Fichas descritivas dos lotes resultantes, incluídas as relativas aos terreos destinados a sistemas urbanísticos que se teñan que ceder, se procede. As
fichas terán que especificar os límites, a cabida e a cualificación urbanística de cada lote, así como a súa calidade de indivisible, se procede.

AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á comprobación telemática con outras
Administracións Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas á solicitude presentada.

Bueu, a

de

de 20

Sinatura de quen comunica:

Ao Sr. Alcalde do Concello de Bueu. Rúa Eduardo Vincenti, 8. Departamento de Urbanismo.

