SOLICITUDE
PARCELACIÓN / SEGREGACIÓN
DATOS DO/A SOLICITANTE
Nome e Apelidos ou RAZÓN SOCIAL

DNI/ NIF:

ENDEREZO:

CIF:
TELÉFONO:

NOME E APELIDOS E ENDEREZO DO/A REPRESENTANTE
MUNICIPIO

PROVINCIA

DATOS DA FINCA OU EDIFICACIÓN
EMPRAZAMENTO (rúa, praza, lugar, ect)
PROPIETARIO DA PARCELA

TELÉFONO:

REFERENCIA CATASTRAL

DOCUMENTACIÓN QUE É PRECISO ACHEGAR
1)
2)
3)
4)

5)
6)




- Fotocopia do documento de identidade do solicitante. No caso de actuar en representación, fotocopia dos
documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita deste último ou copia de
poder para representalo.
- Plano de situación en cartografía municipal a escala 1:1000 en zona urbana e 1:2000 no resto, sinalando a
parcela.
- Plano de ordenación do PXOU, sinalando a parcela.
- Documento acreditativo da titularidade das parcelas iniciais.
Ficha ou plano catastral, nota simple do Rexistro da Propiedade ou plano da Concentración Parcelaria no que
se sinalará a parcela.
- Memoria na que deberá constar:

Descrición das parcelas iniciais na que se recollan os accidentes, características topográficas, superficies e lindeiros.
Xustificación da parcelación, segregación ou agrupación.
Descrición das parcelas resultantes nas que se recollan os accidentes, características topográficas, superficies e
lindeiros. Clasificación e cualificación urbanística.
7)

Planos nos que se recollan as actuacións propostas.

Nas segregacións de parcela deberá presentarse xustificación da causa que motiva a mesma segundo disposto no art.
206 da Lei 9/02 coas modificacións contidas no artigo 6.4 da Lei 15/2004, do 29 de decembro, de modificación da Lei
9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
O/a asinante do/a que se indican os datos persoais, SOLICITA que se lle conceda a licenza obxecto desta solicitude, e declara baixo a
súa responsabilidade que son certos os datos que se indican.

A Cañiza, ______ de ________________ de 2.____
O solicitante,

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE A CAÑIZA
Consorte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito
confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de A Cañiza relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións
municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso,
cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

